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 ینیراثرضح سو هيلع هللا یلص هللالوسز ی دبا ف راع هنس هقیفد
 هداب ور دهج و هللا مرک یلص ماما هعفدرپ بو ر وک هدنسانژر هعفدیکیا

 دره لاک همارک تاداس مرحالف یدیاراشلیا هقناعم هلکنا

 هدرالحراسو .دنیدهشم ۍدردیا مارکا
 هنن ر هللا هجرردزاو یرخراتاقوج

 ناخدج هد ادخ یردارب

 یدلوادهعلو

 م

 كلافلادلج ا هیلبورابخ ال فا نم یناثلادلام



۹ 

۱۷۲۲۱ ( 

 هدقدلوا بلط ندفرط نازان هرکص بو سوک لد یو ز ندادخا

 ن درهد تانسح هيلا یوم ی دلبا تنایخ هلرب لاسزا نعوطقم سار
 "یعاسم قوح قق « دعالسا نید تبول بولوا ناشاالیلج تاذرپ

 لوغم اقا نوغرایردپ(هعساو هجر یاعت هللا هجر )رد ڈک هروهظیس هلرج

 لارک + بول وا سد ون شوخو یدیا ن دننایعا کن هلءبقرب ربتعء ه دنسارا

 یاک وا هدعل یدلوا . دنرلتاک تعدخ ن امز هک ت كرانکوا ییغوا هك

 یدلوالقتسمک اح هدتالولوا هس نوا رویا لا را هنار!تلاع ندنفرط

 نکداهرزوا ماعا هتمدخلوا ب واوا ل صع ناس ارخ ن الههدعب

 ر رو ه دان یمهلازا ل ز ورون ریما یدلوا توف هدنرهش سوط هد ۳

 ب ولوا ندرلندیا یس تباهب نیدلابطق یردار هلن ایدلاخ نیدلاردص

 هدهاشمیب رالعف یارح هلکعا لتف د یرلنا نازاغ هرکص ندآ یار

 نیدلادیهسهجاوخو ےظءار زویب دا دشر هجاوخ ناخ نازاغ هدعب رایدلبا

 بوکح رکسصع نازاغ ہ د 14٩ ی دلبا كی رش اک ا یب ی واسلا د

 بولواهلتاقم هدنرارارارکت هد ۷ ۰ یدلیاهیلغو هر را هل ارصم ناطاس+

 هنا راغ هدادفب مارهنا ربخو ی دلبا هبلغ ی هعفدو
 ضهب هرکص ندنوک جاقرب یدلوا هتسخ ن دالا قلوب لوصو
 هدنلاوش ۷۰۳ بولو دادتشا « دز جد قلع هلسس ییودح راهب رور

 هدناو لفل هزیربت یس هزانج نیفلوا توف ه دند ود-ح نیوزق
 هجاک هھیلا یوم یدللوا نفد هدهب ر کو دلباانب نوح ا ودنک
 هب ر لوا یدبا لک د شعار اهظا ینیربق هسوک رب ن در کنج د الوا
 یرج ردروهثهو فورعم هدنران لاها ود نازاغ بش هدزب ربت الاح

 نهذدبحاص كراشم هدمولع رک | هلاراشم رد ڈو ا هنس ۸ ییدمو ۳

 ترشاعمو تبحاصءاغاد هلا امکحو اا ب واوا داقن عبطو ر داقو
 هلبا تتسم عبط یراکددم بویلوا یلاخ ند هيلع ثاحا یسلحمو یدردیا

 یدردا مایا ناشو هدنس اعا هعق د هت بوشل راو هئ یسودنک

 یاورا ریقاقعو هودا صعب ا لیخ جد « دف بط

 یک یاب را ب ولوا فراع هب ه دد-هتم تاغلو یدیا رهام هدسنچا را

 در هدفا ل ا لک ید ر ول ت تبع بوخ ید کت

 ` عیانص نکل ب واوا رکنم یننف ایی ید نمهراو ییهذ تالضف لها 9
 ( ي) )۹)



( 6۱۷۲۰ 

 نکردیا رارفو دیابو رلیدلبا هبلغیرکسءزورون هلیا یرالوا نازب رک هنفرط
 ناطاس ) هدروکذم ران هش رب بوئلوا لتقو ذخا هدنب رق ناوک

 یاکو بصذ یظعا ر زو یزورونمماو یداوا نیشناج ( نازاغ دوس
 ج تولوا ه داش ان شب یر کد هبلا راشم هد تاون یدلنا اطعا لالقتسا

 E یرد ارب و هیعسل دوو مالسا لوبق هليا یتیقلت یوج میه ارا

 یس ا ماو قبب لها هل یدثیق هیعست ود د# هدن ادخ ناتلس

 ۷ ea لوغم ك ناک هللا هدنوک لوا بولوا ناسم

 ,E اها دعاسربعس هنس هللچ تمدخ مالسا رب ا عفر هدمب

 HAY نام سم اطخو تشد كلاع ناکسرتکا هلا یعس یب

 دلا انب دجاسمو دیاسعم هنب ر و مده یر هدکشنآو یرل هسینکنالوا
 یوم و دعل یدلبا لاس راو بص ییاو هسل اا مور اپ ول راجافط هدوا

لوا هيلا یوم یپبس یراعا نابصع لع عفر یردارب یکیا كھ لا
 ا قت

 بصن لاو هنکلام ناسارخزورون ربما هد 1۹0 یدناوا لتق هللا مهن
 5 هجرف ید اعاو ایک هدک دلبا تفراقم ندتلودرد یدنلف لاسراو

 هرکص ید دا عا هنمالک كرلنا هاشد اب ر نکل رابدلشاب هق افت بولوب

 هللا تلاسر ایرثکا ندنفرط لوغم تلود هکر ایدروا داینب هپ هلیح هنوکرب
 ' .صوصخر ید هدانناو یدا راو كير مانسصیق ردیک هتناطاس رمعع

 داس لها لوا مرج الف یدبا هرزوا ° بولوا ناتمام نوا

 هلګاو بیتر و رب وزت بوتکمر, دنفرط رصم ناطلس ندنفرط زور و ریما
 هرز وا ید اعا كنازاغ هکرابدلبا جرد تاع هصنرب راد هتلود رارسا

 سب یدیا هرزوا قوا فق او درفرب یربغ ند زورون ریما هر ارسا لوا
 كنس هروط ب وتکم كلا یراب وتکع رونه لوا بودیا تسم یرصیق
 یهلایوءهو مالعا هدتفادص تروص یتیفک وب هنارغ هدعب رايد وق هنګا

 بناکم لوا هدنرکدلىا شبتفت نس هر وطو راضحا هنروضحو ذخا

 تانکر دقه كران دعب نم ب ولوا هتسالد هبي رفوب نازاغ ی دقیچهنادیم
  قالواهدا رد لوا بودیا راو یدلیاداتعا هنسهلج هسیاراو یریمآقافن
 نوجمامادعایخدییودنک هرکصندنا رلیدروکندصلق نیراقاوعابتا لج اب
 نالوایک احتارهبولوارادربخ ند هیضقربما رلیدلق لاسراو نییعتمدآ

 ىدا شلوا رهطم هتناسحاو ماعلا قوج امدقم_هکیالبا الا هن.دلارذخ

 هج



 ) 6۱۷۱٩۱

 ندانکیا روش یپتسنوخرا نوکر بولوا شنآ كل هبید یدوهب ءانب
 بویمک قوح هرکص ندنو یدلبا دیهش یر دعیلاع تاذ ل وا بولا

 تلود نابعا كب رك بوا وب ةچرف قلخ ندبسوب یدل هتسخ نوغ را

 لو هصنر جدو یتیارسو لستقو موج هنیارمس كنهلودلا دعس هللا
 هل, تموکح هنس ۷ هدب رایدلیا ترافو بهن نیرلیاربس كرا هسعک
 اشاح ماشاح یوغ را ند یب یدوهب لوا یدلوا كاله ځد نوغرا
 "هدعاسمرب نامه (هدافتعا نمهلاذوعن)صوصخ و و كرك هتوبن یاوعد

 جد روعش ېب نوعلم ل وا یدنا هر ز وا لالضا و د ردط ولم هع

 عورش هنس اغ تسر هرز وا قلوا هبعک اشاح بور و دوجو هلیطاباوت

 بقحرد هله یدیآ شابا ترشابم هکعا عتم ندفب رش مح یمالسا لهاو
 یدلون تاج ندنرا رش دح تما بواوا هداتفا هج رعق ید یسیکبا

 هدنس ها یذ 1٩۲ یسولج یدلوانیشناج (ناخوتاضک ) یشادنرق هش رب

 هن هللا هب راجو مالع مارحو لالح بوا وا عاج تیاغ رد لوبع وقو
 ندلا ردص هج اوخ یعا ر زوو یسودنکو یدردبا ئطو هدررک

 ندناخوت اه قلخو یدلکللخ هنربهاظن ندس وراد ا قرم تیاغب

 3 یتیدلوا هدنسهکلا اطخ راحانبویلاق ی شر, هدنره زخ رلبدتنا ترفن

 رلیدلبا ترش ابم هک ا لامتسا رقنم عونرب هدنم انو اح عونصم نددغاک
 یدلواثداح هنف مظع تولوایراطلالتخا یک هتئالم اعم كعاخ ننه

 ناخوداب یدیف> وک اله هد اشاو رب دتا علم بەجا لوا هغ بععرد

 ارما نالوا نادرکور ندودنک ءاس هته افس كونان یکتا حورخ

 هبوتانهگ هد 14۶ بویلوا نکم یعفد مرجالف رابدلبا عابتااکا بوراو
 هجاوخ (ناخودیاب ) یدلیق سولج هثرب بویلبا لتق یاو یدلوب رفظ
 نازاغ ندنرا هداز ع كنو ردشلیا مظعا رذو ی ینادرکتسد نیدلا لاج

 یاعها كرما مانزورون بولوا یسبل او ناسارخ هدننامز یردب نوغرا نب
 بواوا لت ام هنفرط كلا ارماو دانحارتک او یدلبا لوق السا ند هلا

 تیق اع بولنا لتیصحم ترهشو ناش سی رایداو|عج هدسنه اک رد

 ودیاپو بصارادرس یزورون ریماو كرادت رکسع ےظع هدنس هنس ۶

 كزایزنکا كنس |رماو داب هدنس انا نیفص لباقت یدلمق لاسرا هن رزوا
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 ( ناخ نوغرا ) رلیدلبا لتف نوجا یناق یراردپ بولارلنا یدلبا میا
 هلهتسم تاع هدنساوا هاشداب كن ودنک ردشل وبعوقو هد ۳ یسولح

 بویلبا ضب وفن اکا یر وما هاب و بصن مظعا ر زو یب اقوت نال وا
 هسلا ندلا"؛سعس بحاص یدااق یشر یرغ ندنمان قاهاشداپ هدودنک

 هدنرکف فک یرغوط هدنه بوجاق هناهنصا هدنسانا سالجاو علخ

 یدلیا تدوع هتم دخ نوغ راوربک هلبا ناسا بوش ربا یساضق نکیا
 روک دم هدالاب هلی ساوعا كااقوب هرکص تورو ناما مد ادعا 6ا نوغرا

 یر ارزو تم یدلا مادعا لا ی میس اعا هرزوا یدل وا

 بواوا یسل او داد نوره لغوا كلا یوع ردشلوا حلا هر هنس ۹

 تر ادص یتا اقوب یظعا رب زو بول وا یر د ارب رب مان نیدلا رف كلوب
 اوعد قاق یردار هدروضح نوغرا سد یدا شلیک لیکوت هش روما

 ضرفشخ یسنكندلا سو یدلبا مادعا بولوا صخ ی هنلتق كنور هو

 تااکوو لاسرا هتهوکح مور دلا رخ هحاوخ نوغرا هكدا یدلوا

 نوت۶ ندهدامو اقو یدلبانییع یب یان نیدلا لالح هتمدخ ترادص

٠ 

 " هلنلوایولعم كنوغرا یغیدلوا هدنس هیعاد كا قاقش لع عفر بويل وا
 رانلوا نیعم هب ودنک هدقاقشو یع ابا هج لابو ذخا یل یموم هد ۷
 هد 1۸۸ بولوا .دتس هلا یذ هروب نه هنس هعقووب یدلیف ریمدلو لتق هللا

 ندنس هغ اط دوهب هنب رب و لزع ی د نیدلا لالج تر ادص لیکو
 تیافب ق رصمو داریاو یدنلوا بصن مظعا رب زو هک مان هلودلا دعس
 بای رازنکا هلکعا عط ندلواطن هه رخ یتایخ باعا "یدیاو طض

 هب قوس نیدلا رف نيد یب ثخ لوا راب دلوا رفتم ند ودنک تلود
 هد اشاوب یدلبا زاغآ هنوسفو لیح لاعا هدنباب یس هل ازا بودیا ظ.غ

 سد یدلک ههنطاسلا راد نوعا كبرت ترازو كلا ندمور ندلا رف

 شن آ كندوهب نيكا ماركاو زازعا تیاسغب ها موم ناخ نوغرا

 نوغ را نوکرب نکیا هرز وا لاحو یدلوب لا هتشا هدانز د یدسح
 یا هدیآ چاقرب هدک دلبا بلط نددوهب یلاجا ین رص مو دارا كنتلود

 هنک و دعا ضرع هلغلوا ايهم دن دلا علاج اوب یدلیقراذتعا ود رولوا

 5 فوم تینا فک
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 ]0 تی
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 هنشدلوا هانک یب كنیدلاسعس اما تقاع یدلواتا ود رظان نامزهعن

 خد كکللادح نکل ی دابا تعج ر هنسالوا تلاح وربک بولوا علطم
 راخانر هکللاسیضاحو بودا تقبس یمدخو یس قوح هداناوب

 نیدلاسهش تیم ی رلیدلاق م رزوالاحوب ب ویلیادرط هل فلوا ن ابهگنو
 اف هدتفایض كندلاسع اقا ىدا هر ز وا زارنحا تباغب ندنا

 كنوغرا ه دارهش لاطایف ب ولو هتشررس كاللادحم یک یتیدلوا توف

 یدلناقاقن و رکم دیه" هرزواكع | مست ناودبحاص یاهاو رارف هثئاب

 ردشلوا کاله باس كندلا سس بحاص یالاتبثاع قاشو و

 یدلیا سولج هتناخرب مس هدنلو الا عبر ۸۸۱ (ناخدجا) یردارب هنر كناها

 دجا هرکصندقدلوا ناسم ب ولوا لغوا رادوکن یعسا « دنلصا كوب

 یدلقررقمواقبا هدقامظعارب ز و نیدلا سش ناوبدبحاص یدنلق ریعسا

 صخر ن د-تفرط ناخدجا بویلبا ن ایمرد نماد نیدااسع سب

 یدلبا مادعا تودروتک ن دشاب كن وغرا یاد ه رکص ندقدلوا

 رک |هلدجا بولا نایصعنوغرا هيلا یوم یسهدازردارپ كناخدجا هدعب

 هد ۰۸۲ سرابدلوا راداوه هنوغرا ځد یانارفنق یردارب ىح یساب را

 قانیلآ یدامادو لتق هللا امها هکنرب ییانارغنق هلرب راعثاسا ییاعمویدجا
 رایدزو وقرا هد رد نب ورق ب وراو یدلق لاسرا هلارکسعكولب رب

 تقاعو هرصاح ه د هءاقر ىت وغراو تک ر ح سفنلاب ناخد جا ه دعب

 یسعالتفینا |مماراسو قانیلآ یدلبا وفع قهرج ب ودروتک هلباناما

 بویلبا سبح هد هیخر یاو یدلیاافصا دجا نکل رلیدلبا مارا قوچ هدنباب

 هرکص ندنوک کنار , هقانيلا نکل یدتک هنسودرا كنولاخ یادوت ودر

 ندنراراداوه كنوشرا ه دانئاوب یدیاشادانامرف هدا یسعالنق ینوغرا

 یریکتج * رولو فرشع هلا مالسا فرش ناد جا هک رها كولب رپ
 یتیدلوا سوح بوراو یادجآ رايد انادرکو رن دنفرطنوحا کو دابا رت
 دک اتو قانللا بو راو ه رز ن دناو صلت توغرا ندرداح

 رایدلق سالجا هرب رس یتوغراو ریدر وک ندعلق یرلکب نالوا هدنفرط

 تاره هدنرو ره نوک چ اقرب یدلبا رارف هدک دابا عاعسا یلاوحا وب دجا

 هش رلتر او كب الا زنق هدقدنلوا راضحا هئوغرا روضحو ذخا هدنرهش
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 رفت ترد ندااک بابرا هدننا كوب یدلوادراو روش« قطان ینطلس هیج وت

 یدیا رصعدیحوورهددیرف هدئسدداو تبکح یرب رههک ردثلوا عج مدآ

 ندلاسک۲ ناود بحاص یمظعا ر"روو یسوط ندلارصذ هجاوخ

 یسیر وهد هغ ساف یس ر یعصعتسم توفاو نم ومل دبعراودالابحاصو یتیوج
 هدطخنسحیس رب وهدیعسوم یسیرب و هدنرارو نیناو تاک اشنارف

 یدلیارومأم ه:طبضدت رد تعش یردارب انا سی رابدیا راک "رور ٌهناکب

 یتیکشوک یردارب رکیدویدیاهر روا سارهو مب ن دنموجم ناخکر ارر
 یشیدلاس بحاصو بصن لاو هنراهکلا ناسارخو ناردنرام

 ندلا سو ه دلانا دادغب کلم ءاطع یردارب و هدّیصنم ترازو

 ناخهكر ەد 11۶ یدلناررفقمواش اهدّتموکحناتس روغونا ارهین رک دم

 ناورش رانو ی د ردنوک هنب رزوا نارا هلا رکسع مظع یافو ییغوا

 اف و ئ دردنوک وشراق یقین اهر دار اشا ه دنرلقد يح ندند-ب رد

 ینیدلوا توف نکیا هرزوا تکرح سفلاب نانکرب هرکص بولوا مرهنم
 ندس:فرط ناخ قار جاولب دو هد 111 یدا شفلوارک ذ هدالا

 راهدآ ندندرا ب واوا مولعم هیضف دولادعب یداک هدننروص تالیعلیا

 ناشقارب بةعرد یدسلوا نکمع كعرا هلهج ورب نکل یدنلوالاسرا

 ی رکسع اشا نیکعا دورو یربخ یکیدشرا هن راد ناسارخ هلارکسع

 اشا بولوا كنج مکه دنسهایذ 11۸و ی دشریا بویلیامچچ
 هرکص ندکدرب و ماظن یک یرک هنن ر وما ناسارخو ی دلک بلاغ

 هنسهعلق تولا هد 1۷4 ی دلبا تدوع هن رهش زرت نالوا يالاراد

 هیلکلاب ب وکج رکسع هنب رروا طاب دم مان تاود ون نیلبا نصا
 یلوغم رکسع رمصان كالم نالوا مصم هاشداب هد 1۷۵ یدلبا لاصمتسا

 یدنلوالتفوماهنا نیدلانیعم نالوا ګاح هدنراددمور هدنسهدام ینیدرو

 ۱ نکیالوغم هیافصو قوذ هدنتفایضكن دلا س“ ناو د بحاصهد 1۸

  یمظعاریتر و كناقا نيدلاسمشوب ی دلوا كاله ب و شود اشا أخ
 15 مان تاللا دم نا HE یر دانا در هرکص ندندمرب ید یکللاهلج و

 .مدنعسم هد هبلاع تامدخو تاسدنا هد دلا سکس تولک هروهظ هک رب

 یسودنک و لنز ندتټتسوح ر دو قاع ینیدلاسکتو لو>د هراس | هرحص

 .. یو



 ( ۷ا٥ )

 ندندن رد ناورش هلی رکسعكت زولوا ییاقو ییغواهکر ب یدلوب لاعتشآ

 یکب مان نومارش نالوایشطاةمدقم كنوک الهبولک ی دردنوک هپ ورانا
 هدعب یدلنا هیلقه اتوباقا بولنا لاسرا یناقا ییغواوک اله هدعلیدزون

 ییدلافیس یو زو هداشاوب وروبع ید ردوتک رح سفللابوک اله

 نیدلا ماسح ویداقبصا ین یب وج نیدلا سناوندبحاص هند رب و لتق

 یدابالتف هلکعساربخرب ود ردهرزواتفغش همالسا لها جد هدنتح ےک

 یغواهدع:یدزو یرلنا بولک تسار هتعاج ر ندنرکسع ناخهکرب هدعت

 تواک رنو یدلقتدوع نکال اراد یسودنک و یدلالاسرا هتراغ ناھا

 ینیعالم لوا بوش را هلبارکسع ےظع ناخ هکرب ہدنزاق داوا ناشی رپ هبال

 هبوک اله هلالاحو یدلو تاج هلږج وک هلایشابر اقا هکیدرق هب وش
 نادلالالح ی داو تع رع هتک رح سلا یسودنک قعلوب لوصو

 تصخررک | رلشاوا عج ی قامت رفاو هدقا رع داوس کا رادناود

 لواویدتک تولانذا ولد مع دشا راهتفدحو عج یرلدا توراوهدارولوا

 كراداود بوتل ەتسخ وک الههداشا و یدلبارارف هنف طرصم بولا یرکسع

 بولو اردک تاغیودیدنادلا قاشوار هلیوش نب قلو لوصو جد یرخ
 تیقاعو ثعاب هندادتشا كن رمو ى د رالاص یشاب هطل هظل

 تدعو ۸ نیس یدشلوا اعلا ههرفح ۵ د دعا رھ ب اواكاله ندتلع لوا

 هجد ےظعر نوګا كنار دشلوا هنس ۸ هدتاور ضعب و ۱۰ یتواقش

 پیتر و نیب ز هلی رهاوج و یلح سایقیب ینالغوا رق رفن قرق بویلیا ان
 سنوم هنشیخح ور هرزوایرالطاب عز بور و همخذ كالنوک چ واهبنرا هل و
 کد تداموب رایدابا ت یتسوفو عضو دنا كەد ود نوسأوا

 لاطبا هدننامز ناخ نازاغ تبقاع ب واوا یراح نامز رب هدسارآ لوغم

 (ناخاعا) یلغواهنب رپ قعلوا كاله هرزوا حورشمهچووک اله ردشلوا
 یسوط ریصن هحاوخ بوتلو هدنراد ناردنزام تقوا وا ی دلوا نیشلاح

 بوتکمرب هدنباپ تنه هنغیدلواناخ كنودنکو تب زعت هننوف كنساباباک |
 كحاصدلوا هک یدلبا لاسراو ح رد مکحو حیاصد قوح هنگ او رب رڪ

 ر د روک ذم ماقلا هدنکت رات ی رال بوتکموردمزال هک ولم اعا رم

 هب ودنک ید ندنفرط نآاق البق یسدح وع هللا یلط هدعب یدلباسولج



6 ۱۷۱۶ ( 

 یچلیا )هنم اقهیدکنا(نآاقهکنا)هنب رب یخدکنا ( نآاقراووسی ) دنیرب

 یزیام) هد رر یخدکنا (نآ اق یجلیا یرتام ) هنماقم یخدکنا (نآاق رویت
 ( یتا فرح )رابدلواضرقنم بواوا نیشناجتدمر ویداباسول>( نآ اق

 بولوا یس ادعا كل رلنوب ( ناخ وکاله ) ردهدنز رکذ یهورک هیانلبا
 یدلیالاسراوبصا یاوهنکل ام ناریاهد 10۱ نآاق وکنم یرداربینا

 ندتطلست ثم هشانط هدح الم ین ایعا ن ورق هدست اور ضعب

 ناوحما صیلخت ندهدحالع یرلنا ءانب هن رلکدلبا کشت هفرط نااق

 هتسانعم یک احلئابق هنیدافحاو هی ودنک كوب و رارید یدنلوا لاسرا
 هرزوا یتیدنلوارکذ هتعفد جاقرب هدالاب ردشلوا بقل یظفل ناخلیا

 نالوا ییسر كرلناو لاصتسا ی ه دحالمو لسخاد هزارا هد ۳

 بایحصتسا ی یسوط ربصذ نالواهدنس هباثم یرب زو كنب دلانک ر دناوخ
 هرز وا یتیدنلوا رک ذ هدنس هرفق هیسابعو الیتسا هدادغب هد 7107 هدعب

 ندعدق هد 11۳ ب ویلاذاحا كاللاراد یی رهشزپ رتو یدلپا ماعلت

 هلجزاو یانکحو کح ر دشاوا لاله ندنض رح عرص شددلواالتم

 هرواحو تبحص اغاد هللا اکحو یدروس تیاغب ینیرافاییکو موجت
 یسود نک بویلیامارک | هتشالع كتلمرهو یدرلراععسیاقلا هثب راةتحابمو
 نوع ایرطاخ كلاهلغلو ا هبنارصن یسهج وز نکل یدزلوا ندتع هليا درب

 ردشلبا ان راهسنک قوح نوعا اراصن یتح ی دیالئام هدا ز هتنئارمضن
 هلبای او هدننامز كبو یدر دتا مما قماح لاحهدنسو درا ك: هرو نهو

 | یب وزق نیدلامجت ینلؤ» نیعلاةمکحو انب د صر یسوط ریصن هجاوخ
 ردشلیا فيل اتو بلئرت ییا با م.ز هلباک راشم یب رغم ندلایحتو

 نادلاسعس ناوبد بحاص هرکص یعاتب ندلافیس ی رز و هداد-عا
 قارع بویلرا ےسعنو علزوت هدئرلش یدالوا کلاغ هدننایحو 3 دشلوا

 ۱ ۳ هیجوت هنلغ وا مانتعس یاراو ناعبرذاو هانا یناسارخو ناردنزامو

  هشرزوا مورو ین ی وح کال ءاطعهن رزوادا دغو یانو رها هنن دزوا رکبراددو
 تشد هرزوا یلقن یرالان الوم ی دلق بصن لاو یاس ندلانیمع م

 یک ودلبا هبهفیلخ كلوک اله بولوا لسه ن اخ هک رب نالوا ییاخ قاصق
 لاتفو بت رح ا هدرلارا هدنخ رات °1 ه4غلوا ب رطصم نداعج

٠ 



6۱۷۱۳ ( 

 بیقر هسن رار رب بولوا ید یرب زو رفاکرب ندثاجر اطخو یر زورپ
 فناطا لاعا تبقاع یدردیا مادنتسا لازشالا ىلع تسکبا وید رانوساوا
 قشر كناو یداو دادبتساو یدلبا لتق یییاطخر زو دجا هلا لا

 هرز وا مارکا همالسا یالعو تبع هثهورک مالسا لها نآ اق الق هلبس>

 هء السا لهایب ضا ناداو للم راس نالوا هدننالو نددسوب بواوا
 بولو راتفک تصرف هدنساحم نآ اق ثبیخر نوک ر و رابدلوا هرزوا دسح

 ودنک هرلنا یر رب مغ كرلتا ارز را رد نکناج نشد لمس مالسا لها
 نیک شمل ااولتاقو) «دنراباک هکر دشابا بجاو ناتق رلناینو | هرزوآ یراتبرش
 تسود هعنءزسنکیا هرزوا لاونمو یراند كزلنو ردحرصمو د (ةفاک

 لها قیعط كنيم الق ءان هنکو دانا دارا رکنا هتف تاک ود رارولوا

 ندرصءلض افا تبقاعیداشاب هک ارات ذا نوکان وک بو لبا تر فن ندم السا

 هنب روضح نآ اق البق هلبا قنو اعم هیلار اشم رب زو یدنق رم نیدلا دیج
 یدلبا عهدیءوادع هم السالها هژباههج وم تاک بول و لوخد تصخر

 ردشلوا لزا نوار اکر شم ناشوق كيرمش هه الا هع رک تبا لوا هک یدیدو

 مو برع ه رک تیا حد رب و نکس زا وق كی رش ههللا هسیا رازس
 ید نکس هعشا ند دن اط یاو هسا رس ردصوص# هنب راک ریشم

 لوق ینتالکنآاق بویلباد اربا تالکهصت لاحو تقو تحل صم یارب یک كنو

 رورمسم تباغبندزوسو و یدلشابهکعا مارکاوریقوت همالسالها وربک هلرب
 هنس ۱۰ البق یدلبا ناسحاو م اعنا تیاغب ههیل ا راشم یانالوم بولوا
 ۷۳ هرکص ندتم وکح القتسم هنس ۳۵ و لاک و ندتفرط یشادنرق

 لو ( نآ افروعت ) یدیفح هن رب ب ولوا لاله هد 1٩۳ نکیا هدنشاب

 لوصو بونا وب هدناتسکرت دودح تولوا یدلوا نیشناج هلغلوا دهع
 هنس تلا یدلوا سلاج هنو لصاو هغیلاب ناخ هديا چوا هرکص ند رخ

 د هنس قلا بویلبا تباصا یراض رم عرصو ٠ وقل هړودنکه دنر و رح

 یس هداز رد ار هنر هوا كاله هد ۷۰٣ و رارقرب هرزوا لاح لوا

 هدنرو هنس ۱۰ یدنایق بیقلتود ناخولکو نیشناح (نااقناشج )

 یسهد از ع هنب رب یخدکنا ( یزیام هرب ) یردارپ هثب رر بولوا كاله
 یخدکنا ( نآاق یزیات ناخنآآق یشف ) هنر خد كنا ( نآاق هدنبا )
 یخدکنا (نآاقرویتوفود) هنر یدکنا (نآاق ناورشون ) هنبرپ

 ( ی ) 63



۱ 6۱۷۱۲ 

 هقالع دبر لاکهیاکوا لو یدیا راشم لا جوم هلبا بق اقع ضعب یخدو
 ١ ند همک قوج سپ یدلبا شون بوریدلاق ییهس اک لوا یشان ندنتبحم و
 نحو مام هرزوا لاک اکا یاکوا یدلوا كالهلون بولوپ تقافا یاکوا
 لوت وید رول وا ثع اب هنن رکذ كلا دعب نم هک هل وش یدلبا راها

 هدئتفا لوغم لون یدلبا عاس بود نوسم روتک هناسل هسک نظل

 لوت دل نم بودا عضو مسا ولد وکزوک هب هنآ نیفلوا تسال عه هناا

 ىلع ةهدهعلا ) نکا رددعتسم لسقءلا دع تکو یدلوا یسام طفل

 ردشلاق یلغوا ترد مان قئراو وک الهو الو وکنم كنلوت (یوارا
 یالبذ یردارب هدک دابا سولج هتبلاخ ماقم نآ اقوکنم هرکص ندر هک نج

 یدلبالاسرا ه رغ هتفرط دادفغب ی وکالهو هقرش هنفرط یاطخ
 ناثطیاهنس هلساس وک اله بوروس قاناخ هدکلاع لوا یدالوا رننوب سی
 نایب و حرش هدفرحیکیا یرلنوز یدناوا قالطا نآ اق هتسهلساس البقو

 مدآ رف شب نوا رانو رد هدنرک ذ رانآ اقاطخ ( فرح یکاوا) زردیا

 یرلضارقئاو 16۸ یرلکلم یادت اویرهشغیلاب ناخ یرلکللا رادبولوا
 حورشم هجو بواوا (نآ اقالق) هلا راشم یرادعا رد هدنهنس ۰

 هرکص ندک دلبا ریس نس هکلا اطخ بوراو ندنفرط یشادنرق هرزوا

 تدوع هاطخ هن هدعب یدناوب هل هللا وکنم هدنرفس نیحام هد ۳

 كياکوا هدعب لوتقم هدنلاو یدلک هن رزوا كنآ قو: قرا یشادنرق بولنا

 الف یمالاةبقاعیدلبا ناب رج یرلعازت تدمرب هلیا ناخو دیق یدیفح
 ردشلوعوفو هدرهش مانیزوکج یسولج بول وب رارفتساهدنفلناخاطخ

 بی رق هنیرهش یزودکچ یدلیا را ر دی را 19۸ هک یس ہنس یسواجو
 بولوا داینب میظع ره شر هرزوا قلوا دفام حسرف ترد ا5

 رګ نالوا هدنس هاثم یال كنس هكلا دنهو رلیدب وڏ عيلاب ی ا

 هکات یدایارما یدبا هفاسم قانوق قرق یسارا هلا عیب ناخ هک نوتز
 یژ هیفسدنه هک هل بوش لب دانا رفح جاخر دحلک هفلاناخاتند رح لوا

 ٠ لل نوک انوک ةعتماو یدلوا رول وب لوصو هغلاب ناخ ةقشم الب

 كنامززا یرهشخلاب ناخمرجالف بواوا ببس هنئودح همظع تراجتو

 مان تک ان دج ا ندمالسسا لهاكنا یدلوا ندانآو روم تباغب هدنما

۰ 

4 
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۰ 
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 ینوصج هلبا كرا دنرفاوزیزعلا دبع هنس یستربا هلکع | ریست نب رهش ےب
 یعایا ) ی دابا ص السا ن دنلا رای دنه یکلام لوا وریکو روبع

 یروهط كران وب رد هدنرکذ رلندیا تموکح هدم زراوخ ندنابهش یتب(عیرخ
 ردشلناتع وکح هدنسهکلا مزرا وخ (سرابلبا) ادتنابولوا هد ۳

 هاش هرکصند رسد یمزر اوخ ن اخ كبش هرزوا یغب دئاوا رکذ هدالاب

 قوح یدشود هلا ش ابل زق مرز اوخ قحاوا د.هش هدنلالیعاع-ا

 هرزواتعاطا هب ودنک بواک هروهظ ندتش ددالب هيلا یوم ند

 نوا كلوب یدلبا ص السا یکل اع لو او موه هلدا رات ات لئ ابق نالوا
 یسهداز ع هنر بولوا توف هد ۳ رد'ر کنج ن یبوج یساتا یکنرب

 یتدکنا (ناخ هعحو ) یسهدازع هد ٩۳۰ هنر یدکنا ( لد نسح)

 بویلبا دیرصق هلیس اضر هد ۹5۷ یدک ( نایف وص) هد ٩۳0 هنری
 هنءاعم یجدکنا(ناخ فسو) هنر یخ دکسنا ( ناخ سیوا )یردارب هنر

 هنر یخدکنا (یاطغا)یردارب هد 107 هنری یخدکنا (ناخ فسو وبا )

 یس هداز عهدعبیدروس تم وکح هنس جاقرب ۳ سو ) هد ۱

 سو یدلبا عزل ندن د يکلمو ج ورخ هنرز وا كلا ناخ تسود
 بویلبا دعو ترن ندادت | یدایق اهلاهبسامهط هاشهدن ورق بوجاق
 ( ناخ جاح) یلغوا هش ر بولوا توفهد ۹1: ردشایا دیهش هرکص
 مزراوخ تواکناخ هللا دمع یکاحرهنلا ءاروام هد ۱۰۰۱ یدلوانیناح

 یدالوا رکجن یلوت ( هلک یمن ) یدلبا عزت ندنلا كنا یتس هکلا
 ردهدنرکذ ناخ لوت (ناونع) رد هنن رزوا فرحیکباو ناونعرب هدنرکذ

 ندیسر نکرنسا كعا دهع لو تنووس تناغد رکج یر یا راشم

 هرزوا تبع هب" ره لاک اکا جد یاک و اهرکصندنکاله ر کنج یدلیا فلخت
 ردشآوالالههدن ةسی.طخ ىدا نومو راشتسم هدصوصخره بولوا

 ض رم بعصر هباکوا هدرفسوب هکر زدنا لق بی رغمهارب هدنک الهببس
 تاجر نور د هدنسارا یسهقناط لوغم یدراو هن دح تومںویلبا تباصا

 هلبا یربب دت رانوب بولوا را هسیک ضبروتلوا ریبعآ تاماق رهام هدنرلاع
 رايد وق هنجوا یش اب كاکوا بوب ا وصرب هدولآ هليا رضس هدنګا هساکرب

 بولوا ناب رقهیاک وا هسردبا شون کره یی وص لوا هرزوا یرالطاب عزو

 نویفا یب وص لواو یدبا هرز وا قلوب تاج یاکواو لاله یسودسک



MED 
 ملاراش» قم وب لوصو هنکلاع تشد یرمخ یلتفكکبش یداقالیتسا

 تولکهد ۹۱۷ رلبدایاسالجا هتماقم ( یناخیص"جوک ) یمەج وع
 هل عاما هاش هبلایموم یداف ص العسا ندندب لزازرمم راب ی رهاءاروام

 یدلقلاسرا هلبایرکسعشاملرف كیشماانناخ مانیا م نیکغااجا

 بوزوب و یدلبا كنج مکح هدنب رق ناو دج ب ورلوشراق ینا یک
 هد ۹۳۵ هرکص ید روبیک ندجلق یی راناخ شابلرق مک او ینا ع

 رلیدلیاهب ر اع هدشب رقرهش یراک دید ماج بواک هنب رزوا كلا بسام هط ءا

 هدک دلک نوا ماقتا ذخا هنس یسنریا یدلوا مرهنم یفکج وک هعفد ول

 هس ۲۰ رایدلوا ےص بودیا ط-سوت ن ومصم هش راارا هتل لیق
 ناخ یکج وک هلرب تموکح ٩۳۱ لغوا هر ب ولوا توف هد

 یس هداز ع هنر بولوا توف هدنرورم هنس جوا یدک (دیعسوبا)

 رداو عیجو رد بحاصو لصفلها یدایا سولح ( ناخ هل ادع)

 رد شابا راتقاقوج هترابد شابارق بولوا ناشلاع ناخ رورپ ییاهاو

 یشابلرق یرادفم كب قرف هدنزارغ هلا یداقحا یروغوا هدنراکنحو
 ردشم روگ ندهلق  ۹٩۲داش تباغب هاش بسامهط قحاوا توف هد

 توق یداوا نیشذاح یاقلا(ههاد ,ع) یهداز مع هنر یدلوا نادنخو

 هنس ۱۷ هرزوا ولس نسح یدگ(فیطالادبع) یردار هنرب هلغلوا
 ندننوف یجدکنا یدک ( ناشقارب ) هنر قهلوا توف بوروس تعوکح

 هشر هرکص ٩۱۳ هرکص نده وکح هنس ۱۵ بوک ( دج رد) هد

 (ردنکسا) یدلبا ضد وفت هناخ ردنکسا یرد ارب ییلناخ هلساضر

 یدک ( هللادبع ) غوا هن ر قوا توف هد ۹۷۸ ځد ٧٥ هد

 یدروګ ندجاق یشا- رد هیاهذ یبںوکج رکسع هن رز وا ناسارخ
 هن بویلبا عسل ید ییزراوخ هدب یدلیق الیتسا هکل اس لواو

 هل لوا توف هرکصت دتموکح هثنب ) اب یدلیق تدوع هدنف رس

 هی رش جج هدندودح ۱۰4۶ یدک (ناخ یلق ماما) یلغوا هنیرب

 ضي وفت (هدج رپ)یردار یتلناخ بویلیا تین .هنرواسج هدناو تعزع
 (زب رهلادبع) یلغوا ه رب بودیک هج جد لوا هدنرو ره تدمر یدلبا
 بواک هللا رکسع میظع مرخ یهاشد اب دنه هد ۱۰۸۰ یدلوا نیشذاح
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 هثس یسا را یدلبا رلنقآ مظعهنکل اع هل هد ۱۰۸۲ و رل؛درو-- روغام

 هثفرط هلا راش«ناخ هش هدنراک دانا قضات و:رمداسهدنر واط یا ارق هل

 یدلبا نا رک, صیا 2 ندنرهف هپ سس هللا یرلتعافش ماعضناو اصلا

 هلکعا افعتسا هلیس>ح یضورع هعص ض ما ضعب هرودنک هد ۱۰۸۸

 ی هداز م هشرپ یدنلق دع اهتم هلا تانیعت لمم هدنسهر رج سودر

 بولب دروتک ندسودر هاا راشم یدلرو بب بصا ( یارک داره (

 تعلخ سابلاو لوصو هنو ام باکر هدنبرق یسهبصق یرولسهدهاکراکش
 تامدخ ند ودنک هدنرفس نرهح هد ۱۰۸۹ یدنلف زارفا رس هلا ناخ

 صا هلا یراتطاسو هد ۱۰۹۱ تبق اع بول ک هر وه هر وريم

 یوج نب نایشیب (فرح یعچوا) ردشلوا لوصح نیرق هطاصم
 فض هند الوا هدروا هدر هنتف شتقوتو روپ مدقا ندنو رد هدنلرکذ

 هدمزراوخیس هقرفروهدرهنلاءاروامیسهق رفر كرلنوب هللا یرلل وا یراط

 ( جرا یکلوا ) زردیارکذ هدسجرفم یکیا یرن از راب دلو لالفتسما
 روهط هد ٥ اب رفت رو ردهدنرک ذ رلتدبا روهظ هد رها ءاروام

 یسادتالرلنوب ردشلواهدیسر هنلاس ۱۰۹۲ ځرات هکر درایقاب مویلابودیا

 هدروک ذه مرا رد ریکنح نب یوجیسانآ یججرکس تولوا(ناخریعاوبا)

 هد ۸۳۷ ویذلبا تعباتم لئامققوح هرودنک بولک هروهظهدنرااد تشد

 هد ۳ بول و رقط جد هدنف سود ۶ هدعن البئسا همزراوخ بولک

 یدک (ردیح حش) یلغوا هنرب یدروس تموکح «دکلام لوا هجاوا توف

 حورحو مرهنم بودیا كج هلبایارک یباح یناخ عرق هدنرو رم تدرب
 كبش یدک ( كد )یسهداز ردار هنبرب هلغلوا توف ندحرج لواو
 یتسهکلا ناسارخ ب وک ینوحص> هد ٩۱۳ رد شوا فور ويد ناخ

 یوفصلیعاعسا ءاش نامزلاعیدب ی دابا عزن ندنلا كنازمم ن املا علدب

 هد ٩۱5 بولواثعاب هنعوقو برح هدنرلنب تیقاعو یدلبا الا هتفرط

 هرکصندب رحو كنج مک یداوبعوقو نینص لباقت هدنب رق یرهشو ره
 بورد ح دقرب ندنساقف كلا لیعایماهاش ىدلوالوتعمو مرهنع كبش :

 نآسارخو ی دردیارخب رش هدنساح هللا كناو یدلبانیب زن هللا رهاوج
 هنامزامید بویلیااقو هندعو نالوا امدقمو ردشلا ندنلاكنا یتسهکلا

 هرهنلاءاروامبولک یخدراب هداشاویدنلوآ طض ندنفرطو دنک یدمر و
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 للغوایارک نابش هللا یرانوبامه معایرلترض> ناخد ناطلس الا باقر
 لاسرا ه-ء رق ن دا ردو بصن ناخو توعد ندسود ر یارک لداع
 هدقداوب لوصو هع رف ربخ وب ی دنلوانییعت یاغلق اغا مالسا هيلا یی وعو

 هیلاراشم نکل رایدلبا بیغر قوج هنایصع ییارک دج رانات یارما

 نفجهیلواالفوربخ جنم تکرحوب بولوا مدآ شیدنا تبقاعو لقاعرب
 ترهاصء هدنرارا هلیایرلکب سکر چ ب ویلا تافتلا هننرامالک هلركاردا

 لاک كنودنک هرکص یدلبا مارا هد سکر ج نامزرب بو راو هل-ءلوا

 یدلک هلاتسغاد ب ویابا فاکنتسا ندئکم هدئسارا ه رفک یشان نددناد

 ید هعفدرب هلسس یتکرح ءوس كيارک لداع یدلبارارق هدنا هوا توفو
 ناشمطاو راذتعا هلا اس ک نکل ی دشاوا فیلکتەب ودنک قاناخ

 هیلاراشم یدلبالاسرا ه هلع ةع ني رالغوا نوحما تیدوبع ض رعو

 ناشلاع ناخ ر داهب و عیعش و فقراعمباب را بحور ورپ لهاو تنگ یلاع

 دره بواوا هرزوا تقفش هیارقفو تبع هلافرعو الع اد ب ولوا
 بولوار و عرق هدننامز مرجالف یدردبا ناسحاو ماعنا هرامدآ

 رولی جد قتیسوم ردراو یرعش كابر دشلوا عج زبه باب راو الع هه
 (یارکلداع) هد ۱۰۷۲ هنر یدرد|تخاو یخدرونطهدنلاح لئاواو

 یدنلق نیشناجناخیارک لود نب ناخیارکم ف ن, ناطلسیارکن اوج نبا
 یدر و لالتخا هتکلع ماظن یشان ندنلفع تفاعس بولوا لهاان نکل
 هرزواح مموج رههنسیلا رلءدلمافاکنتعا ندتعاطا هپ ودنک راتات یا معاو

 بونلوا ناکساهدنرب ندنرا هی رق یلوپلاب و لزع هد ۱۰۸۲ بور وس قلناخ

 (یارک ےلس) یلغوا كناخ یارکرداهبهن رب ردشلواتوف هدنرو رههنسرب
 رکتسع ه دنرفس هکاخ بقعرد ی دنلق لاسرا هع روو بصن « دهناتسآ

 كن راترضح ناخ دحج ناطاس نایشآ دلخ ن اکم تنج بولک هلاراتات

 تاعدخ قوح ندودنکو یدلوا دعسسم هللا یرانوب اه باکر سول

 هنر هتش ذک ارجو اجلا ههیلاراشمیسهرفآ هلهدعب بولک هروهظ هرورمع

 هدنساجر تعافشهدنراب رهش هاشناهجهاکرد هدننابقعلیف هدیشک وه عر

 یدلوا هللا طا سو كرانا هلاصم دقعو لی یمهموب هللا یرالوا

 تدوع ملاعرابرهشو یدلیاراتمدخ قوچ بوئلوب ید هدنرفس نا هدعب
 هنیعم كرات رطح اشاب مهار رادرس یھیلاراشم ه دنرلةدرو-ٍ



RW) 
 ندنف رط یتامطح كنغارف شاورق هد ۱۰۰۳ ی دلوا ناداآو ر وه
 یرادةم ك یللازوب هلربد ا دما ندهرفک فاذصا هلج یلارفهل بولکی علیا

 هدنرکف ت رضم لاصرا هع رف هدر ه راد قازق ادعاو كرادن رکسع

 ممضنع اک | یخد یس هفناط قازقو عج یرانات رکسع نیکعا انا نفیدلوا
 رارداقءرصاحم هد هعلق مان هجناوزا هدنب رقنئوح یتلارق هل ب وراو رلبدلوا
 یمرخذ ندفانک او فارطا یداهرزوا تلفغ ندنتنکر ح كناخرانات نیما

 ندناخفرط هلر ناوت الارق مالا هبقاعرایدلق قرض هبن رم ماسمت بوسک
 راناترکسع ندنا یدلبا ناج صیلخ هلبالذب یب ایشا عیج نالوا بولطم
 راودلیا ذخا امساو مانغ ر دق ی رادارم بواوا ن وذأم هنفا هنکلام هل

 هد ۱۰2۶ هرکصندتموکح هنسنوارایدلق قالطا بوسک هجارخ ۍلارقهلو

 تصد ناخ هدد ا هعفد (یارک چ )ی ردار هنر ب واوا تو

 یدلنارلتفا قوحهفارطا ب وبا دواس نسح یک یردارخدو یدلروب

 فوخ ندودنک یرللارقهرفک و یدلوا ربتعمو لومعم هدنسارا یموقراتاتو

 ناشلا عظعتیاغب هدنراند م رقرلیدلسک هجارخیر رهبوشود هسارهو

 مرکا رادرمسهلا راتاترکشع هد ۷ دلباروهظ یراثآ قوحبواوا

 هدناب قلوا قم هنتسود را كش راترضح اشابدجا هداز لیرک
 هلغلوا هدا ز یبا نه فهصو نس كنسودنک هلغلوا دراو ناسل اع ص أ

 یزاغرفس هنن رزوا كئاو یدلبا لاسرا هلیارانات رکسغ قلغواو راذتعا
 كیارک مالسا یژاغ رفس یدلق نییعت كباتا اغا م السا یلغوا كناعا

 یودعاهنتفهراثاهباغارفسیارک دمحم نکداهدرفسرکسع یدیاشلوا ییاغلق

 هدودرایربخوب اغا مالسا یبغوا سب یدلبالتق بولوا ل.ضغ نوح ا
 مظعار ز و و تقراقم ند « داز ناخ بوشود هفوخ كدا عاتسا

 هماعتا ذخا ندارک دو یداوا ندنراغا ت ولنا باتشآ هراشاب دجا

 بویلدا لد یشرفاو هک لاجر هدنتدوع رفس ی دلا یک

 یسودنک هتفرط ناخ ید كبظعا رب ز و رلبدلبا قافنا  دنهیلع كا
 یلهدنامرط اخوبد یدلنافاکتتسا ندع دخ مب ندنک ودکهرفس سقنلاب

 ردهر ز وا نایصع راعطا ناخو هدعاسم هروب نم صوصخ هل -لوا

 كاروک یدیق هدعم نام ر واوا لکشم ی رادت هس ردیآ راهظا رک |

 كلام مظعا را رهشهد ۱۰۷۵ ب ودااهناو ضرع هاک ر ود ردالوا
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 هللا كنار وم اقیدلبا تکر > هنب رزوا روپ" اق هل رک ع یکودلبا عج بویلبا

 یدلر وب ناس>ا الا هرتسلس هیودنک و املا هلودرد هلر رگ ندتمواقم

TANEهلکا ویو یدلبا مساو یدروا نس هل و موق كنا بوراو یار  

 یی مالسالا جش قح لاسرا راپاوج ربتو دنت هود رد بویائا تعانق

 لویاتسا هللا راتان رکسعالاو نس هرهدنوک اکب یروعناق هغ رلبانج یدنفا

 رلباوحند:اود فرط یدلبا رب رخت بوتکم ولد مالا موع* هجر او هنس ومق

 تیاثع هژغلویعویشرهخ وب د یدلوا لوزعم ناخهدع رق هرکص ن دقدناوالاسرا

 یارک ماس>یراردار نوا هظفاحمیرب بناج بوش ود هسارهو میا یارک
 یرلش ادنرف كروعااف کودلبا رهذ امدتمو لاسرا یارک تند اعسو

 هلبایئو ادع كنا یراباق ید كنسکءا هک یر ازرمع مان قارواو هشالاس

 بوراو هثلحاس یرهذ یزوارلنوب یدلبا روم أمم هنت كرلنا ىدا لامالام
 بولو تص رف یررد ارب كروعبناق هکر و را دلوا روم هب هظف اص

 بوت هلا یرارانات یاغن نالوا هدنرل او لستف جد نیسکا 1۱هداو ا

  یرلیس رلبدلف مالعا ه هیلع تاود ییارجامو راب داک هشزاغوب یزوا

 تمالس هد ۱۰۶۷ قلناخ ندنرلفب رش فرط دا مم ناطاس بولوا روکشم

 یدئلوا هسیجوت ( هیارک ر داهب ) یلغوا یارک تا ود نب یارک
 ةع لس هدک دلباد وعده ر رم بواوپ لوصو دع رو ندا رد لا راشم

 كولا څخ هدق دلو ل وصو بوم هلو صلح یربغ ند الا هب هيلع

 مارک یالعو ماظع یارزو هاب نشعن یدنلوا مادعانوجایسارج

 هرا دکسا بوئاوا هيج وت یتالاراصح هرقهروهتناق هدعب ی دناو| نفد بوروتوک

 یارک رداهب ی دوا مادعا هدنسهجعاب ناطلس هشیامو ذخا هدک دک

 تباصاضمم هی ودنک هدندوع بولوا نواه یودرا مزالم هدنرفسقازا
 یارک تمالسن (یارکدجخ ) یردارپ هنر نیغلوانوف هد ۱۰۵۱ و

 ودسو هل نالوا ه رزوا هطاصم ها هیلع تلود هد ۱۰۵ یدنلوابصن

 هدنسهر زج سو درو لرع بوناوا کشت ندودنک هاکع | نف نذاالب هنکلاع

 ربدمولفاع یداروی بصذ (یارک مالسا ) یردارپ لوی ه رو ناکسا
 دایقناو تعاطا هی ودنک یغازق شاورق هلببس یرسدتنسح ب واوامدآ

 هراثک رادتاعفدلاب رایدلواهرزواتک راثمو تئواعم هدنرلتفا نالوامقاوو

 هدننامز كلا یراددع رقو یدلیاذخا عانغو ارمماقوجیق ب ویلبارانقآ
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 شامل امدقم یارکنیهاش دیلا یوم یدلک هروهظ قاقخو فالخ رازآ

 لوق ینیرالطا بهذمو یدلاق هدنسارا كرنا تدعرب بوشود رسا هدنلا

 ندنشدلوا یناخ عرق كن رد ار هدقفرطو یدلوا هدننم دخ سابع هاشو

 هساع هاشو فر رحم ندنتعاطا هناعع هیلع تلود ینا قحلوا رادربخ

 ناخ نعي ندلارو الوا بواک هع رق هلر دهعت هرزوا كءربدتا تع اطا

 اراکشاو ناه یدلوا مظعا ر زو نعد یافا هدعب یرکںسعرمس

 ندنسکبا بور و تروص هت رکم تبق اعو عورش ه اوغاو لالضا
 راعشتسا یی انهوب هیلع تاو د یالکو یدنشاب هغلواناباع تفلاخمراتآ هلس

 صا هدب اب لزعرلیدلبا ضرع هوب اسم باکر یلاح عقاو هدنراکدلبا

 هع رق رارکت بوروتک ندسودر یارک تان اح نیکغا رودص یه اشنهش

 هلا اعود مظعو رلیدلیا نیبعت یاغلق ینارک تاود یرد ار و بصا ناخ

 هدنرلق دیح ه هرق بواوب لوصو ه هک رابدلیخ لاسرا هکر ندرکد هرق

 كي نوا هلبا دادتسا ندنسهرفک قارق قوا رخ ند هیضق یارک دم

 هکنجو مچ جد ن رکسع رات ات نال وا یعیطم یدنکو كرادن رکسع

 لقاعرب رویت اف نالوا یعوبتم كن هلج هدنعا رانا تقولوا یدلیا تع رع
 ر اس نیکعا كارداو ناع ذا یفج هب همقیج هشاب یشیا كرانوب بولوا مدآ
 دست سپ رایدلبا تع اطا هتفرط دیدج ناخ قاسفت الا هلب ا ینارحا
 هب راح ؛یزج تولاق اهن هلا هرفک ناک هدادماو یارک نیه اش یردارب

 نیهاشو یدلوا لوتقم هد هکر عم ی انئا یارک دو رابدلوا مرهم هلرب

 هد هنانهعفدویداو | فرطر هنف بویلبارارف هلایرکسعرافک یارک

 رارقتسا هدنناخ ر رس (یارک كاج ) هدنسهرغ یسهدءهلاید ۷

 یکیا ردشلیا هیجوت مب ار دارم ناطاس هپ ودنک ینلناخ هعفد وب یدلوب

 هلغوا رجاع ندکع هئاورس تاغبویلبا تموکح هنس ۲۲ اعچ هد هعفد
 مهش هلا راشم یدنلوا بصن یسداز ع هشرب و لزع هد ۰

 هجو هن رب یدیاناشلاعناخ تاود ءاوخ رخو قجآ یروغواو حاصو

 تلودن یارک یزاغن ( یارک تدانع)ییغو, یس هحوع رزوا حورمشم
 هدانئاوب یدلیق بصن یاغلاف یب ارک ماسح یرد ار بوئلوا بصن یارک

 كن ازربم روناق نکل بولوا رومأم هرزوا كمك هنرفس ناور ندر بناج
 عدعن هن رفس نارا یکهروک نیدیق كنا هلغلوا یسالیتسا لاک هدناتس رانات

 ( ین ) (رمر
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 ری دنا باص یار بحاصرداهبو ميج" وړ دمو لقاعریکنج لآ دل ذطساو

 ود یز اغو یدیا راو لاک د هدیفسوم نف بواوا رع اشو !1۶ بو
 دعب ردراو یراءشا بوخ یسر افو کر یدرلیوس راءشا بویابا صا

 بصن ( یارک تمالس) یر دار, هی رب ندهیلع تاود فرط هئافو
 نکا سوم هد هناطاس E عقاو هد راصح زاغوب هللا راشم یدئلوا

 ندسدح ینا یرلترطح دج | ناطاس هدقداو لوصو یربخ ینافو ناخ

 هل-ذلوا توف هدنر ورم هنس ۳ یدروب لاسرا هعرق ندا ردو حارخا

 ( یارک ك رام ن یارک كاج ) یلغوا یردارب هنرب هد ۵۹

 یاغااق كناخ یارک تمالس یسهجوع امدعم هلا راشم یدالوا بصذ

 تولوا رواه هن رفق س سابلرق هلبا اشأب لیلخ رادرس هد ۱۰۲۰ یدبا

 هلس درا ندنآ بو الدق هدناتسدرک و ید هج هنسهلکسا توخس هلا ارد

 هک رق هلر تم دخ ماعا هرکص ندقیلاص نقآ هشابلرق دالب یرغوط
 ال ناتعکناطاس هدرفش هل هد ۱۰۳۰ تالذ دعب یدلبا تدوع

 قروج ند راهش فرط هاکماکهروهظ هلیلج راثآ ند ودنک بولو

 _ قويسو لخ اد هنوامهروضح ارایمو ارارک یدلوا رهظم هنافتلاو مارکا
 ناطاس ه دعب یدنلیف زاتمو رحم هللا یت اسحا هنب نم لویحو هعص ره

 راشم هد ۱۰۳۲ اشاب نیسح هرم نالوا مظعا ر زو هدنسولج یطصم

 تداعس هک یدلنا بصن ( ییارکدج ) یدیفح كع هنن رب و لرع یا

 رد ذوا ؟كناخ یارک تلود نا ناخ یارک دحج نب ن اطلس یارک
 نا طاس بو وا ظوفحم هدئس هعلف سودرور ند هدیدم تدم هلا راشم

 ندنفرط یارک كباح اش ا نیسح هه هدک داک هروهظ یسهعقو ناعع

 هفوخ ءاش هنن را هدیکا تبح نال وا هدنراشب هليا دیهش نام ناطاس

 . هع رق بوریدیک كروکو یدنروتک ههناتسآ ندسودر ییارک دم بوشود

 راوس هی هدیفسرب قجلوا یوعسم كيارک كاج ربخوب یدایق لاس را
 نوک جاق زب ب ولیرپ و یکاکب نم رچ هیودنکو  یداک «هناتعا بواوا
 هلغلوا رداص عاطعاه> نامرف هدنن اب یسذک هسودر هرکص ندشکم هدنا

 رارقتسا هدع رد هسدا یارک د یدلوا هار ور هفرط لوا فقوآ الب

 ناو هتک هلا یساوغا یارک نیهاش یردار ن الوا یساغلق یکی ییداوب



TE) 
 هلر نایصع راهظا قعلوا یوعس» كيارک د2 رخو یدلوا دراو

 مایق هیهعف ادم هلبا كنج هاکو تارادم هاک اشاب ناعع یدلبا عج رکسع

 کا رتان هلساب وب لوصو هپ هغک ها هنیفس یارک مالسا بورتسوک
 هن زاغو روا یدنوطزو هرارف تع" نولاقاهنت یارک دم رایدلنا تعاطا
 یتردق هرس تعرس بول وا مدآنیعس رابدشرا یسادعا صعب هدک دشرا

 رلیدغوب هليا یشرک كنباب یدنک هرز وا یرلتد اعو ذخا سپ یدبا قوب
 هنر ر دش لوا یر ادم هنس ۷ يتدمن ولوعوقو هد ۹۹۲ هعقووت

 رگید هش رپ كلا بول وا هنس ۽ (یارک مالسا ) هيلا راشم یرد ار

 ناو رش شابلرق یملا راشم یدنلوا بصن ( یارک یز اغ ) یردارپ
 صالخ هرکص ىدا رل_خابا سدح هدنس هعلق ههدهقو رسا هدنس هک روە

 مالسا یردار هرکصندنکم رادّعم رب یدلوب لوصو هر دیلع تع تواو

 یهملا راشم یراترضح دارم ناخ نیغ وا هدیسر یربخ یتوف كيارک
 بولو لوصو هع رق هد ۷ یدلنالاسرانداب ردو بصا اخ عرق

 لدراو هل هللا ی رکسع رانا كب زوب هد ۱۰۰۲ یدلیف سولج هتئاخدنسم
 یدلواقالم هب اشاپ نانس رادرمس هدنرفسسورکنابوس روب ندنګایدالب

 قثا و  ESندا وات هد ورحو كراعم نالوءعوقو هد هنس لاو اتو

 مارکا قوج ندنفرط هيلا را ثم ےظعا رب زو هلکملک هد وجو هلیلج رٹ أم
 دعق د ول ب ولوعوقو یره س یرکاهد ۱۰۰۶ یدلوا رهظم هش زاونو

 یدنلوا بص (یارکےڈ) یردارب هن ر و لزع یان ندنک و دلک هرفس

 یر كنا شاپ ناتس هداز هلافح صوصخوب ردنا عادتما رفاو هدنلوق
 ه نیکعا لافتا هیاشاب ےھ اربا ترازو ہدنرو رھ یآ چاقر تولوا هلا

 قجلوب لوصو هبارکح دراب مخوبیدلبا ررقءواغب هیارک یزاغ ینلناخ
 یارک یزاغ بویلبا نایصع راهظا هدشاور ضعب یدلوا كاله ندنغ

 هتدناخ دنس هد هات هعفد ( یارک یزاغ) سد ردشلنا لتقو ذخا یتا

 سورکنا هلا اشاب دم یبروط اس یظعا رب زو هد ۱۰۰۷ بویلبا دومق

 رادرس ه دعب یدلوا رهاظمو نواعم هدنکق راوب واونانعمه هدئرفس
 عرق هرکص یدالنش هد وګ هد ۱۰۰۸ بولوب هدئنیعم تاناشاب عهاربا

 هنس ۲۰ بویللا تدوع هلیبس یدورو هشحوم رابخا ضعب ندنفرط

  ۳هرکص ن دک دروس قلن  kTرای یدا وا توو هد 9۳



(N?) 
 ناخس ىدرک هنلا كهيلاراشم بولوطں وتکم ی ودنا لارا وئد

 یدانازوغال وق هنکوا بور و تاام-| هصعش نرونک بوتکم یرلترضح

 دی دش لاتو كد هنتفو یدنکیا ندحاصو یدصاب یتیعاد عرش تو راو

 یرلترضحناخ ی دراتروق ساب هلج وک بولوامرهنم نبل هدعب رلردلیا

 ب ویلنا نفا ید هعفد یکیا هرکص ندنوب رلیدلنا ت د وع افاغو الاس
 هکیصوصخ قو امض نترهنهلآلتارهت هد ۹۷۵ یدلوا رغظءو روصن»

 یدنوعوقو هدننامز كلوب ىدا شلوا روک ذم هدنسهرعف هبنا<تلود

 مانغ ینوچ ق تولاص نفآ هعفد یکیا هن رز وا وقسم هد ۹

 یراج وقسم هنسیسنریا یدروک ندعلکیرافک قوج یقو یدلاربساو
 یرادقم كس ز ویکیا هلرب دادتسا ن د هرفک فانصا راسو هج و هل
 راتات رکسع یرادعم كم یللازود سد یدوقوا هکنح یاخو كرادت رکسع

 دیک جوا نوک چ واو تاقالم هرافک هدنکلاءطسوو تکرح ملا راتفرابص

 كيارک تاود نکیارلثءوط زوب « رارف یرکسع رانات رپدلیا كنج یبا
 لها هلکعشربا هدادما هلا رانا یرادقم كی رف یارک دم یلغوا كوب

 هني لاو رلیدلبا ناشیرپ ییراتیعجو هلج «رافک ندروغوارب بونلتوق مالسا
 هبلاراثم یدزایب هسیک یرمغندهللا ینیرصحودح كنارمساو مانغ نربک
 هنس ۳۳ هرزوا یهجو هبلغ هنسادعاو تلادعو لالقتسا «دنکلم هلی

 بولاق یرالغوا رفن کس نوا قهاوا توف هد ۹۸۵ بوروس قاناخ

 دج) یدهع لوو لغوالوب ه رب كلا هلجزا ردرلشلوا ناخ یس هکنرب

 یا یوم هد ۹۸٩ و یدندیا یافلاق یارک لداع یردار بوک (یارک

 هدمگ دالب ىلاعلا سهالابسح هللا یارک تداعسو یارک یزاغ یزردارب

 هنس یسنریا یدایقلاسرا راتات كم زونوا هندادما هروصم رکاسع نالوا

 . صدزوامرکا رادرس بوک ندد رد هلا رانا یرادقم كيزوب یسودنک

 بویلبا رانقا هشابلرق كلاعو یدلواقالم هدناورش دالب هاشاپ نام یلغوا

 ت دوع هع رق وربک ندنجایعاقا تشد ويم الشق هرکص ندتواعم قوج
 نیکعا هن اهب و للعت دعفدوب بولوا روم هرفس ورک هنس یسنریا یدابا
 عبط ربغت ثع اب ك راترضح ناخ دارم یٰلغوا میلس ناطاس هد اموب
 یهلا راشم قلو لوصو هبهنک اشاب ناعع هد ۱ بواوا یرلیلاع

 نو اش نامرذ كعا بصا یارک مالسا یردار هنر و لزع ندهاناح



 ات ات خ
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 هدنابكنا نقا هنب روا سغلاب نوا بید هلبسح یرودص هتسیاشان
 ند هس دون یارک بحاص ید ادې ندع رق ینآ ی دصقم یدلبا وادصا

 هنن رب و لزع یهیلاراش» ېک کودتا تکرح هن رزوا سکر چ هّبا تلفغ

 تولدذسلا یدیدهنو ضرع هواه باک ر نصوصخ بص یار تلود

 س وساج هع رف قجاوب لوصو هنامرک قا یارک تاود ی دردتیا هلب وب
 شتک ب وق هدع رق ید یلغوا یارک بح اص هکی دلاربخ بورد وک
 ب ولی تین صرف سب شاوا هار ور هنسهظفاحم رادنب رد یخدلوا
 هار ها هلبا ما باتش بوغیج هد هنکو یداواراوس هرا هیفس نامه

 سوم هدنشاو ی دحآ یب هراس بودیاطبض ی هنن رخو یدشرا

 نس هلجوقالطا یدیا شابا سبح یارک بحاصیرلنا هک یراازریم هصنرب
 كيارک بحاص شحوم رخو یدلنا طا هش ر ز وا یاد بحاص

 هل س هظح الم کک هتاودرد هلا هدیفس ب واوانارمح هدقدلوب لوصو همس
 ه داشاوب رلیدلوا ق رفتم جد E25 نالوا دنا ی دلک هاش

 ناطاس یارک كرام هد ۳ نک ر وتا ه دنعایوقو یدشرا ید

 یردار جد هیلاراشم یدتالتف ب وروا هلا محلقو موکه هر زوا كنا

 رداهبو میمو یدباناهج ب وب تیاغب هدنکلهژات یک یارک تد اعس

 ساردنالادءب ینیراسومان ل ریکنج لا بولوا مدآرییدنو یار بحاصو
 هرکص ا لتف کی یاب یا كنم راتات یاغولو ر دشمللا هداعا

 هنر ز وا عرق هندصق مافنا ذخا هلارکسع مظع كبییع یشادنرق

 بواوا صالخ هلبا یاب کلا كی ی لعو یدصا هلذاا لع بولاربخ نک رولک

 یدلیاانب راجرب ندنرا هاک یاغون هک هلپ وش یدروک ندحهلق ن, رکسع هل
 هرزوا ح ورمشم هجو ردرلشمللا تعاطا یک یکرک ی اغون هرکصندنوب

 كرابعن (یارک تاود ) یسهداز ردارب قوا فرطرب یارک بحاص

 تکلمو تک رح لز وکو یدلوب مات لالفتتسا یاب لکم ن ناطاس

 هلبارکسع كی الا ادتنا یدلبارلنقا هرافکو طیرو طبض یک یرک یرکسعو

 یدشرا هن رق رهش م انوتسم نالوا یرقم كنلارقوتسمات بویر وب
 وعسم نیما م ا د رح رش نالوا لوتسم هن راد نازق ندهرفک هداشاوب

 لهیراقیجلید ندنرکسعرانات بويلباموعه ندندران ندنکوا نس هنب راج



(YE) 
 ه هلع ةشع یسمودنکو تغ ارف اکا ینلناخ هلیس اضر نسح هلرب رگ
 یدئاو هل هدنررفس نی-قارع هلیاناخ ناعاس ناطاسو یدلبا تدوع

 فیلکت قمروب سالجا هنن رب رسو كمردنوک هع رق هن یتا لاع را رهش
 باوجود مکا تقر افم هلبا هجورپ ندرکش رش تەد نکىاراڈىمرو

 لاحلا هفر هلبا تاشیعت یفوتسم هدنراهلاورمسخ تفطاع ةباس بور و

 مالسا) هرزوا حورسشم هجو هنر كنا ردنلطا تاقو هدلوئاتسا یدلوا

  GESناطاس هدک دلبا تد وع هیداعس هناتسآ یارک تداعس ب وک

 هرزوا قلوا نهر یرب ندندهرب هک یارک ب>اص ی ردارب كلا ن اخ نایلس
 یدلبا لا سرا هللارکسعو بصنناخ هع رق ندنرافرط یدیامقم هد هلاتسا
 نس هوا ناخ كهيلاراشم ب وردنوک بوتکم هتلودرد یارک مالسا ارز

 یدلباقاثیمو دهع هر زوا كجا دایقناو تعاطااکا یسودنکو سالا

 یدلواهرزوا تافاصمیرارا هنسقح رب و لابقتساهدک دلک یارک بحاصو
 بولر د كپاچ یارک بحاص رایدتبا دصقءوس هنب رب رب بوشود قاقشهرکص
 ییارک مالسا نوک رب هلا یوم یدلا هنولوق یکب قاب ن الوایکاح یاغون
 هلسفَعاوا لتق یسودنک و یعابنارنک | « دوکر عم ب وصاب هدنراثک رهنرب

 ( یدلوب 02 هدندتنیم یدادحا د 39 ناخ یارک بحاص

 هدنوک قوغصرب ینا بوشود قاقش هن رلارا یخد هللا كقاب نامز دعب
 هرکصندنویدلوا لاله بولوادمجم هل هلازوب وید ربد و هنګاهکر رب

 را,دلوا داةنمو حیطم هلباتیلک توشود هفوخ ندودنک یسایظع راتانهلج

 یدلا راتینکو راربسا قوچتقف بویلبا رلنقا دنکلاع سک رچ و سور هدعب
 نایلسناطاس هدنرفس نادغ) هلا یرکسعراتات كي زوب هدنسهنس ۹۶۵ و

 هلبشاب ےتسر ےظعارب زو هرکص یدیایرانونامه باک مزالم كنب راترمضح
  هدننو رد یارک بحاص رایدلشاب هکعز وک نتصرف كن زر رب و رابدشزوب

 هد هلع هبتع یارک تاود یسهداز ر دار نکل ب وبلبا بیت هلسیحرب
 هرزوا نیدلوا روک ذم هدالاب هلسهظح الم صیلخ ینا ادا نیغلوا نهر

 ندهيلع تاود فرط یارک تلو د هاکعاالیئسا رافک هنکلام نارق

 لر صالکسا كلام لوا ه دتروص ینددنلوا لاس راو بصن ناخ القتسم

 یهدرخ اشاپ سر یدلبا ض رع هد ر ولوا لصاح ع افترا هلو د ناش

 تاک رح ضع! ند سکر ح هرکصندنراهظا هدعاسم تروص هنما ره نوط



(E 0 

 تنا و بص ناخ هن رزوا عرق (ناخ یارک لکتم) هیلاراشم هل ا یراتعافش

 اس رعتو یدلروس لاسرا هلا مار کاو زازعا بول شوق یخدرکهعرادقمرب

 طبرو طض لزوک ی تالو بوتیلقسالجا هتناخرب رس دارس هاب هد ۰

 دالبو یداوا هرزوا تبحاصم هلرانا اعا دو مارکا هیالقعو العو یدلبا
 هد ۸۲۰ یدسک هجارخ ییعالم تبقاعیح ںویلبا رلارغ تاعفدلا هرافک

 هلن ردشلبا ل اسرا هغ رشح یناوسن هصنرب ندنرامراحم هلا یراهجوز

 یارک دج) ییغوا هنر بولواتوق هد ۰ هرکص ندتهوکحهنس ۰

 یناخ ناهردژا هرزوا یتیدنل وارکذ افن آهدنرو رم هنسر یدلونیشناج (ناخ

 یانوت نکرولک رهقلا دعب یتا بو ر او هنب رزوا هلکملک هتاکش ندیجرشت

 ديهشو موج هنب رداح نوکر و ظیغ ود ی دليا عنم ندنراغ یزپ یراراتات
 ( یارک یزاغ ) یبغوا كحوک هلبا قافنا ن ایعاو ارا هن و رایدلبا

 هدنراوصو هع رقیدیا شلو هدود رار غص ونار ز یدنلیق سالجا ناخ

 (ناخیاس ناطاس) ولع رق راحان هلغلوا ثع ابهروما لالتخانسرغص كنا

 یلغوا كيارک یلکتم هیلاراشرابدلبا باط یارک تداعس نالو | مقعهدنهاک رد

 تئطاس (میلس ناطلس)یدیا ناوجرب یبحاص قلخ نسحو لاج و نسح تیاغو

 یلکنع بونارغوا ردك هدنرا تع رع هلوناتما نوحا باط غب راه وروم

 رابدروبب سالا نسهلوا هل هلراودنک هیلا راشم هدنراتاق الم هللا ناخ

 صوصخ و اکا هلهج ضعب ندش راقایحیدریو بویلباددرت اعطق ییاکنم
 هدنتم دخ ناخ ےلس یارکتد اعس لصا او رایدلبا نعطرفاو نوا

 هب ودن کو ىدا ۳۳ ایه باکر مد الم جد هدنرقس نارا یک بولوا

 ندع رق هرزوا حورمشم هجو نکل ی دا راو یریبحو قال ۾ هبت ره لاک
 فاکت هت رح ماتو بصن ناخ ییودنک رمان هاکملک یرضحو ضرع
 (یارکتداعس ) رلیدلبا لاسرا هما رم بوصو لیبکتنتامهمو مزاوا هلا
 بحاص یردارب بولوا سا اج هتم اعم یدادجاو لصاو هع رق هد ۲

 تلود ندنرلناخ م رقو ردثلیا لاسرا ه.هیلعهتع هرزواقلوا نهریارک

 رد اسهب و عيجشو بوبح تیاغب ردشلوا وب ادا نرو نهر هنفرط هيلع
 یسهداز ردارب هدنروآ ره تدمر یا ناشسلاع ناخ یبحاص ولس نسحو

 هی راح تاعفدلاببویلیاموعه هنن رزوا كلا هدندودح ۹۳۶ یارک مالسا

 ندتمواقم یارکتد اعس تبقاع بولوا شک اشک هدنراارا هتس ۱7 رلیدلنا
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 تسنهلاخ شخثون ینا طلغ سب ردروطس. هرزوا قلوا یلغوا كن اخد
 توف ن اطاس دمت هک زربد هنب رزوا كبلاغ نظو رونروک قلوا هدکعا
 ناطاس رویان ناطاس دجنب ( یارک یباح ) یلغوا هنب رر هدق دلوا

 یاقوب یساسی نزربا نیا یاتعمج نب ناخسروا ن, کالهروع ن غلنق روعنب
 ناناخ یدجكنوب یدلوا نیشذاج ریکنج نب یوجناهدروانب یوتن,
 ردو نیلبا مط ینظةل یارک هنرخا كنعساو ردراو قافنا هدنفلدلوا عرق

 نم ولعم یس ك راک دليا مالا ید الوا هرکص ندنا بودیا مط یظفلوب
 توف هدند ودح ۸۸۰ بواوا رقتسم هدتنناخ ماعم هد دم تدم یدلوا

 هک یدلاق ییغوا شش یکنا نوا ادعام ن دنساب ارقا راس قعلوا

 بوشود فالتخا هنسارا كرانوب سد ید دءتسع هغلناخ یسب رب ره

 یدلوا یراط لالتخا یک هتکلم روما ندینسوب یدم هلوا زارفارمس ییسدرپ

 بلغت یسیربغرب بولوا :ناخ تعاس جاقرب هکلب نوک چ اقرب یسپ رب ندرلنوب
 هدنامززا تولوت دادتما نتفوبورح هرزوا لاوئمو یدردناذحا ینلناخو

 هفک بولود تصرف یس هرفک كنرفو مورو یداوا ج رو ج ره تبالو
 لغوا یارک باح هدرا اوب رایدلبا السا هکلام نالوا هدیلاوح لواو

 یراردارب هرزوا حور شم هجو بودا قلناخ نوک جاقرپ یارک یلکسنم
 یدلباسملا هنس هرثک مور نالوا هدنس هعلق بوکنو رارف نیکغ بلغت

 دسجا لدک یزاغ ناخ دج ناطلس» یزاغلاو حل اوبا ند هک قوج
 یدالبیرلک دلبا النسا كر اشک راسو یب ەفک بودبا لاسرا یاشاب

 ف یدیا را ص حر مک کس تب اغب هک یتس هملق بوکنمو ص الا
 یژکا كراکب لوا یدنلوا ذخا هل هلا یس ارعا مور هدا هدک دلبا
 كلا یوم اشاپدجا یدیارلشلوا قم هدناو رارف هرکصندنعف لوبناتسا
 هدنلوصو یدلبا ناسرا هلوبناتسا هلبا مات مارکا كامب یتغب دلوا ےک

 رو تافتلاو شزاو هرزوا لاک هرلنا جد یرلت رمضح ناخ دم ناطاس
 مرکعو ززعم هرزوا دجوو رلید رو نییسءذ ییمزاول هل جارو لا هیارمس
 یزارفارس كارما هلجب هدع رق هرکص بواوا ےقم هدهیلع هع تدمر

 هلر رمضح ندن ایعاو اس۴ هل اب و ضرع ندربیکریما مانكی كیا نالوا
 . ناخهتس هکلا عرق ندیرا رهش فرط یارک یلکنم بولوا دراو یچلیا
 كزابلصوا اع ناک هلی هلبا یچلیا هلی یرالوا هدنساجر نمل روپپ نیت
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 هک یدیا رربد ناخ ( مساق ) هنس رب بواوا ناخرفت یا "ریعیدل وب

 لالقتعا بویلبا مرهنعو هب راح هلباناخ كيشردناخ سروا یس هنآ یش

 و یدلو ٩۳۰ یدک (ناخ رطنقح ) لغوا هغ ر قصلوا توف هد

 هرکص ندنوب و هثلاوحا تبقاع كيو ر دوب ید یسرب كنیکیا لوا

 ید یسب رب كراهبعش نانلوا رکذ قدلوا علطم هنب رلتیفیک تاکلام لوا

 كرانوب (ع رق ناناخ ) ردیقاب مویلا یسهلساس ارلنوب بولوا یراناخ ع رق

 رد ه دنس هنس ۸۳۰ اب رفت یرروهظ یادعاو یارس هعکاب یکللاراد

 نکل بولوا هلع قفم یراق دلوا ن دیج وج تب و 'رکنج لآ ر لنو

 یدافحاناخ شغقوت هد تق راضء و یس هلساس ناخ سروا هدنتف یرلضءب

 مان ییانج رد رفا هباوصو قفوا هداععالوا لوق رد « ر زوا قلوا

 هکر دبا تداور ن دیدنکشاط دم ظفاح ی دیفح كنیجشوق ىلع خ روم

 یلغوا شتقوت « دنس هکر عم قاتل ن وک دبا ن دیا السا هللئابق یبوج

 یددارب هلا اما قافتا قعلوا كل اله توئوفط قوار هپ ی در رداق

 ناخ دح كحوک هبلا یوم یدنلیق سالحا هنماعم كنا شعتوت ند

 یسلاها تشدنکل ردندنلسد كلا یرلناخ ع رقو ر دشلوا فورعهوید

 شعفوت كحوک هرکص ن د-شتقوت كوب هکر ارد تویلوا یضار هلوقوت

 یانج ردهرکص ن دو دڅ كحوک تولوا ناخ د كوب هرکص ن دلا

 كحوک یکدید ی دلوا ناخ ه دنس هعفووک دا كن دنکشاط رک

 هک هنن رزوا وتسفو سور تواوا مدآ ردا و حک د هلا یوم ردوب د

 ی داوا یارک یباح هنر كنار نتا رسل یس ەڪنو ردراو یرلانع

 ماع یمالک ییاذج ردراو ی ران دن بول وا ناخ ناشاا مظع جدول

 یک رف ادعا هکردوب دافتسندنمالک نالوا هدارآ ناهج تن رافغ یدلوا

 ن, غساتفرویتن ناطاس رون (ناخ ناطلس دج ) نیلا ذاختا کلاراد

 نالغوا ق اج یر وقن ناخ قار هد ۸۳۰ بولوا سروان كلمروعت

 یاس هسعایو س واج هتنناخرب رمس هلبا | رها قافلا هرکصذ دلتق ناخ سروا نیا

 یدلیا رلارغ هنب رزوا رافک تاعفدلایو تماقا هدناو ممرتو رم" ییرهش

 یدلیقرارق هدنماقم هجلوا توفو ناشومان لیصحو افصتسا کلام لواو

 یارک یاحو یدح كنم راناخ عرف هبلا یوم هکر دو نالوا رهاظسب

 كچوک یلغوا شققوت یارک یباح هدختراوت ضعب اریز هلوا یلغواكا
 ) ( )۸ی (
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 ردوو مدهش هدنزلفداوا ضرةنم نکل ق دلوا فذاو هنا اودا هدا ز

 كرات و بواوا یرلناخ نارو ید یس ر ندنراهبعش یدالوا « دار وا

 (ناخیارک افص) ندرلنو قحنا قدلوافقاو هتلا وح | لیصاف ید 3۰۰
 هنن رزوا كولس نسح هتس ۲۷ بولو لالفتعا ه دکلاع لوا هدندودح

 تماقا (یارک سیر ) یلغواربفص هنب رب هدقدلوا توف یدروس قاناخ
 الیتسا هکلام ن دنغودلوا ربغص كلاهرفك نالوا .دفارطا نک] ی دثلوا

 ند هلسلس لوا هنر و علخ هدنرو رع هنس ج وا هلایرللوا هدنسوه

 هت رلتکلعورفتم ندودنک بولق هلغلوامدا لاظر یدک ( یارک هلغش)
 ردشلوا لوتس راک ٩۳۱ یرلیعلبا هارک بحاص یناخ عرق هد

 یرللاوحا هذا ز ندوب یدلوا نکم نکلل رلءدلوا هدنساحر تناعا بولک
 هکنوسلوامولعم)ردرک ولء(تشد) یجدیس ر كرل هبعش لوار دلک د م ولم

 ی رلکدد تشد ٤ هراقو یرکد ناهردزا ی دح ن دنفرط هلبف كنکل

 یدروشب راق هنیرب رباب رد یکیاوپهسلوایرلغاط سکر جر کا هکردرکد
 ضءب یدو قانغسو مزراو-خو رازا ید> ندنفرط قرشو
 رهروب ردیک بورک كد هندودح نیحا ن د اطخو ناتسکر هکر دکلاع

 هجوب ورلناتسکی رو راهی رب میظع هدنفرط لام ردیرلتبالو اطخو لوفم
 یرلت الو راذلب و سور هدنفرط برغو ردعولعمان یسهنوا بولوا رلغاط
 ردرواح هفرطو یکاام رانات نالوا هدنمکح هنناغع هيلع تلود بولوادح
 سروا هرکص ی دنا ر وعو ن وشم هلا لاهاوارق ۰ دنلصا تیالوو

 ر 0 بو بارح هلتح یساللیئعا روجو یر هاتف شکقوتو

 1 سوروژرد ناتسلوغمو قالق تشد ھن . رار نالوا هدر طاطح كتشدو

 تشد هتفرط ن دیک یغوط هتتم لاعسو هکر ریس نشود هنورط

 رود قاعق تشد ید هنس هلجهرک ضعب بوئلوا قالطا قاصق

 تفیاوط نچوک بونوف هدراارهک لوا هدک دلني د یهاشداپ تشد هب هسکو
 یرالغوا یبوح یولب رب ندنکولم تشد روئلوا دا ص ندیایکح هنعوجخ

 ه دالا هلک هزاطلس روی نب ناطلسدجتاترانا ن دنسس هلساس هدرواو وتاپ

 تویغلوا قالطا تشد كولم هلدالوا ناطاس دع یداراراشملوا رکذ
 ۲ ۱ تگ یک « دزواح ورشم هحو ناطاسد هک ندیسلوارول.د عرق لولم

 رفط ن دنک ولف تشد یرمغ ن درانلوا ر وک ذم ر د_شاتا ذاا كاللاراد
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 یالرامج ییاسولابوراو یدیا شام نییعت هتتیعم كنا ییازمممانوک دا

 هد ۸۰۲ یدلوالوغشم هتموکح هد یلع تویطا تدوع هنتعدخروع نکل

 هنب رببواوا توف هد ۸۱۱ یدک (تالعیداش) یلغوا هث رب نول وا توف

 ( ناطاس رو ) یسهجوع هدعب هنس یکیا ( ناخ دالوف ) یلغوا
 هروهظ ( ناطاس ندلا لالسح ) یبضوا شققوت هد ۸۱۵ یدلوا
 جاقرب ندسیحوحلآو یردارب رفت ترد یدلاندسالا كنا یغلناخ بولک

 یلاوحاكکلاع لواندی-وب نوکح یوبهقشاب یر رهو تغلاحماک الازرمم

 ادحاو (ناطاسدحت) و( قارب و شقوت ن د )ن درنو یدل وا برط ضم
 هدنقرعسو اصل | هکب ملا نامزرب قارب هلا یمومرلیداوا ناخ دحاو دعب

 شلیا لیص هللا ینواعم كا ییلناخو شروک نمارکا قوج بوراو

 دو ر دشعا ترضم لاصدا هنکلاع علا بودا كلنعن نارفک نکا

 یکلعو تکرح لز وک ب ولوا ناخ هد ۰ هللاا ما قاقنا ناطاس

 هلذملوا لتق هدنرابد مزراوخامدقم ناطاس رووت یرد كنوب یدلیار و
 وعسو یدلبا لاصلا ترضم قوح همزراوخ بوکحرک ع هد ٤

 ذخا جارخ ن تس هبشب ورس الام همت ب ویلبا رلازع هنن دالب سورو
 عرف ه رزوا منظ مب و ردو نیلبا ذاخلا کلا راد ادا ىع رقو ر دنلیا

 كنس هل ساس هدروا لغوا یجوج (فرطاهع) ردهیلا یوم یدج كن راناخ

 هقرف هقرف ه دنمانا تارتف ناثلوا رکذ رلتوب هکرد هدنرک ذ ۍ رل هبعش

 هد دیل اعشد الب یاصقا (یبرومل) ن دنلسد علت روع ندرلنو ردرلشلوا

 مان کیک قآ كنوب ی دلیا مکح ہہ را رز وا فئاوط نالوا م دناهردژا
 ہا كنا تموکح هلن یدلبا هلع هتلود هلا تاک بولوا یردآز نب
 تبق اع رلیدلاق هدنامورفو "رحاع ندنلا قلخ هل_هلوا م دآ لاظو ی ها

 ناخردزا هلایموم هل |یرلم ردنوک همان تیاکش هنفرط ناخیارک د هدع رق
 بویلب ادب نصح, یدزول یحرو#؛یدا اتش مانا یدکحرکسع دن رزوا

 دسکر جیرومل بوق یتا یرکسع م رق راب دلبا نصح هنسارو كلا
 ناهردزا هلا یرلعا ع ورش هتراغ قلاوءا تلخ رانو هرک وب ی دحاق

 هناحکا ن رلقدلا بوریدتا اد لالد رلردابا تیاکش هیارک دم ییسلاها

 یاغو ن دبسو ی دلبا عاد مکح ویدردرده ىد كر هیعا ماست

 ندنوب كنهعش و ردرلابق مادعا ه دندوع تویلبا ظیغ هارک دجحم یرانات
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 ناوتو ب7 یت جد یسهیش بولوا فاتر ؟بع قوح مرج الف یدلنا لکا

 هن رزوا لاحو سد یدبا ناوارف مهواناوت مه" یرکسع هساا كاشمفوت

 هلوا تسکشیرکسع كروعت هکیدلاقزا بولوا كنج رکح تیاغو ریدنابط

 بوت والا لزب زع نامه رويت یدبا ه دنسود روا روعتیرلباتح هکر دس

 یراٌا هللارماب ه دنراکدلبا هحوت هقح هاکرد جدرلتا یدلبا اجر یتساعد

 ن راتکلعو ودرواهیا ےیدرلنا یرک یعروعو یدازوب شوت بولوا ناب

 نوجا رویت هنمان س ن ا۳ هکرلیدلا تون هبت ر لوا ب ویلبا اخي

 جارخا هلکرخ كړ ناسکسوریسا شاب كيب زوب و نویق كيب یعرکب زویدب
 تولوبعوقو هب راګ جد هعفدرب هدنراارا هد ۷۹۷ هرکصندتوبردشملوا

 شلوا ع وع یلثم هکیدلباتکرح هلبارکسعر ندناوریشردنب رو تبوئوب
 یدیالکد  Ksهدنلخ اسرهت مان لر یدروط هقاسم عح” رف شبی داوس

 هللا تیک شققوت تقاعیدلوا بوش او كنج ےکح بولوبعوق و نیفص لباقت
 هجشراو هنغامریا لتا یرلنا راب روع یدلربق رکسع قوج بولوا مزرهنم

 بعصر هلا مدا زار شتتوت رلیداوا قرغ هپ وص ید یعوچ بویلیا بیقعت
 ندلاو كکواو رجان یرکسع رو٣ سب یدنغص بوریک هغلنامروا رورملا
 تشدونب راعالو وتسامو سرواو سکر جو نابوقو سکندو رعشانو
 بیرخ و تراغ هبت ره ماسءیرار و بوروا ن نفاوط رانات نالواهدفاصق

 جدر شققوت یاب بوکید ناخ هکلا«لوا ندنفرط روعو رلیدلبا
 تویلبا یخدرلءوعم راہ ضعءب و یدزک هدنسارالئابق تدمرب بویم هدقانا

 ردشلواتوف هدنسبحاوننیلوت هد ۸۰۷ هرزوالاحوبیدمهرجم شارب نکل
 نالوا هروم تباهن هدفرط لاش یمکحو هنس ۱۷ یلالقتسا تدع
 لک هاش مظعو ردشلوادتم لدهنلحاوس هفکو م رق ندنراد هقبل

 رهقهرزوآح ورشم هجو رتدناناساره ندودنک ریکنح لا هاب تویلنا

 هد ۷۹۷ (ینالغواقجم رب وق) للغواناشسروا هنماقم كناروع هدقدناوا

 نیت  اح ہن را رزوا یدالوا یبوج هل اب و بصنناخ هکلام لوا
 بورتسوک لاغتشا هدابع هیفرتو دالب ريع هنتر نکم سب یدلیق

  ۱یارو هک ناخ سرو ان كلم روت نم (غلتفروج ) ردناواتوفهد
 كیا تدوع هنتمدخ هنب وعج یییوج تاسواوا نالواقرفتم هدنشد

 ندیجوج لا هن هلبانالغوا هجر ک یسهدازع كهبلایوءو لاسرا هرزوا

CN ار rd 
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 هدعاسم بوروک یی راربصا كف رح هرکصندءانتما مظع شقو ت ره وف
 (شعتوت) نوداروهظ هد ۷۸۰ هدو وبر بدلوا هل وا هقیعطاق یدا

 تشدو لاطارفو ناربصو راراو قانغسو ی دلیا سواح هشناخ ماعم

 تدم رب یدلیق لاصبتسا ن راقلام بواوا رسم هب ودنک یکلاع قاصق
 شئقوت بویلبا اقلاقافن هنن رلارا هللاروع ربما نیدسفم ضد هدنرورح

 نداورش دن رد رانا یدل.الاسرا NS رادعمرب هلر نایصع راهطا

 روج رلیدلیا ثراغ نکل ام ناراش نالوا هدنهح رو بوراوو تکرح

 ندنرلکب و مرهتیرکسع شفقوت بوردنوک رکسع هنعفد قعلوا رادربخ
 و ولو وه یرجو روع یدنایقراضحا هروج روضح اروس ام یس هنر

 یرلکب نالوارسا بوبد عنامهن كیا زانو زان هنساباب لغوا رد ولغوا ¢

 كل هب شغقوت هرکصادنو یدابا لاس را هتفرط شتقوتو قال-طا

 روی تفولوا یدرهوک رکسع هنتراغ رهتلا ءاروام هد ۷۹۰ بویمروط
 هب ودنک مخول ىدا هدکنح هلیسادوس ذخا ندرفظلا نب ییکلام سراف

 یدساک هرهنلا ءاروام بولوا مص هلبا رفظم ونب یک ینید لوب لوصو

 مدآرب ره ندرکسعیدروک كرادت مکح تافل و یدلبامارا هددنکشاطو

 نامرفهرزوا كمروئوک هرمحد كح هد تیافک هناودو هی ودنک كل هنسرب

 تکرح ن داع لوا هلا رکسع ےظع هد ۷۹۳ هرز وا لاوتعوب یدلبا
 یدلوادراو یبا هنساجروغع كشف وت هدک دشربا هلح مان نام سارق بویلبا

 هنشا قاعف تشد یدلبا تکرح هلیا ما تعرس بوئاوا سحو ذخا

 تولوا نایاب و رد زوتلا كب اضرعو الوط مظع یارو یدرمک

 یودلنا مادقا هکمربک هتشد لوا دیگر هلارکسعرغا هل و ده هتفوو

 دوععرب هک ان ی دلیارحا « دنلوصو هلح مان خاط غلوا ر دلکد ع وعس»

 یداج بودیک یا ترد هلم اب و راب دابا شن نعرو مساهنن رزوا بوکید

 هن ویدلباقاروطوا نوکرب طوف هدنلوصو هلع مان یوغرفانا هد

 ب وع قش زونه هکید شرا هلحر هدنرو رم یا قلا ب ولوا هناور هلو

 ی دا رصق هت مول یرهصک یدردا ع ولط شوک مدعه ندرعا

 لاک لاتفو ب وشا هرات ب وشاوب رکسع يکيا « دلع مان هحزدنق ه دعب

 یسان ن دنکرح هدیدم ت دم ه دنا لار لوا یدلو لاعتشا هرزوا

 ینولغوا اباب ن دالغو طے طارفا بوکحرلتجز تیافب یرکسع كروعت



î) 

 هرزوا لاح لوا شةو یدل هزا ندنسوزاب ینا بوت آ قوا رب هج روک

 بولک هشاپ یلقع رادقمر هدعب یدت اب شوه نامزر بوشپ را هلحاس
 یرافارس حاغا نلکود هدر و یدشریا هثجما نامروارپ بب رق هل لوا

 ییودنک و یدلوا ديمون ندنابح ح ورحتو نا ع بولوا ناهن هنګا
 ندنسا ما نوحادعع قتلاوحا كنا روی ریما هددرطو یدلیاملس هنوم

 بوش را هامروا لوا یرغوط یهلا نیکح یدیشنا لسرا سر

 شلاق قرر: ندنناج هکیدلو یشعقوت بوبارا ی دشرا نينار هنغالو

 بورپدیک هماج هتسهقراو رلیدلبا دنشوخ یس هراب هلحلا لب ع بوب والا

 كناخ سروا هدانا و یدلر صا ارادت 0 راددروتک هتتاقاروع

 ندنا ردشلیا كلاله یلحوا ےن مب نسهدیا می اد اکب یشعقو نولکیسلبا

 ۹ سفللاب یسودنک بوم هر و روع یدروتک هما ود علا یما اتا

 هد ۷۷۸ هدانا وب بولوا رمخ أت ثعاب اتش موه نکل یدلبا دارم

 یدلباقاناخ یآیکیا (ایفایقوت) یلغوا وب هن ر هلغلوا توف ناخسروا

 ض و یدک ناخسروا نبا ( تالعروع ) یردارب هنب رب هل-ملوا توف
 یدنک جاوا رادربخ ندنتوف كناخ سروا رو هرزوا یباور نیخروم
 یدلبالاسراویدرب و رکسع هننا كشتقوت بویلبا تغارف ندکعنا رفس

 کالمروع رلبهلبا س الجا هئماق یدادجا ه دنراد قانفس ینا بولک
 میظع یک ینیدلوارادریخ ندهیضقو یدیا هدنف ال لاطار تقولوا

 نيح اکا رو یدلوا مزه شقتوت ید هعفدوب بوش را هیارکسع
 هج وخر ردا صل نس تاو و یدیشز و تا ا رک وب رب هدعادو

 تاح تون اکا هدا هذا نیح هما E تصوودتزوک

 هشونو شيعو تدوعهلاطارق بولوارورفم هنب رنظالم رو نکل یدلوب
 ییتعفوت ن اکروک رو س یدلوا لفاغ ندکلم روما ںویلیا ت رش اہم

 ندکلم رو رانات یا ما یدلیق طبض ییاتغس بولک یدردنوک رارکن

 . لاطارق کو ن دنا بولنا هدعاسم یم هج یداراشلوا نادرکور

 کلم روچت یدلبا لتفو ذخا بوصا یک ا ەر و ها یلعو یدلک هن رزوا

 یا شققو رل.دروتک بوتوط یا یدررید ق اجل آ | هنمسا بواوا یحاصرب

 یدیارونا ادم  هنح کام روع هدلاع لوا یدتسا تگ د |بحاصم

 دن رزوا كنوآ س هجو لق جد نودا هکیدلبا زاسنو احر قا

 م



 هه

 كنسایرقا نوک هند قلناخ ( كيیدرب ) سب رایدلیا مادعایناخو

 بولوا لاله ید یسودنک هدنروررخ .هتس ۳ یدلبا اله نیزتکا
 درو یا ندندالوا یو( کی

SSهوش  EISنورحو رر د جد لاعس ناک هرلذ وب هک  

 یرلت الو رار اوناربصو قانتسیراکللاراد ردکرلنوب لوق لوصهدسااحتو
 یاو ن (اهوت سا ) نالوا ناح الر ادوات توتال

 هدق دناوا ستت هدنراارا تکلع هد 114 بواوا یوح ن هدروا ن لو

 كلا نالوا هج راو هن رادحرمسسواروغنو لاطارةندندودخ قاطقاا

 هدکلاعو هدیدم تدم یدنلوا صیصخو نیبعل هنسهصح كهبلایموم

 درب هدک داداتافو بزاوا نا هس رارزوا رانا یاوط نالوا نگ اس
 راس ) یردارپ هن ر بواوا توف هد ۷۲۰ یدلوا ( نازرا ) لقوا

 یس هداز ردارب هغ ر هدقدلوا توف یدلوا ناخ هنس ۲۵ (هحاوخ

 ییعواهت رپ تولوا توف هدنرو ر هنس ۱۷ یدلواناح هد ٥ (یاعج

 نیشااح هد ۷7۹ (ناخسرو|) یردار هن رب یدکنا هنس کیا (یا

 هدروا قآ بویلبا لیصع تنکمو تردق قوح ناخ سرواوب یداوا
 قلوا لدم کاح هنب رارزوا هقناط یکیاوب و عج نیغلاخ هدروا وکو
 تویلنا تفلاع کا نالغوا هحاوخ لو یسهداز ع یدشود هنسادوس

 تولوا یلغوا رغصرب مان یو تنهحاوح لو یدعا لد نا سزروآ
 خم دح زا کووا دو ریما تون ود هدعب یداوت تا نددکر عمو

 کلم یرد ورکو تافتلاو مارکا هرزوا لاک اکا رو ی دلو لوصو
 سزوانوشوق تا۶ و رکسعهناب هدعب یدلیفدعو كمرب ولاه ودنک

 توردن وک و شراق اغ علت ییغوا جد سروا یدردنوک هن رزوا ناخ

 ح ورح هد هکر عم ځداغب ولتق نکل یدلوا مرهنم شعقوت رايد شک ود
 هدانز ندیکلوا روعت سب یدلوا كاله ین ندنرثأت ثحرح لوا بولوا
 رکید کاخ سروا هعفد وب یدردنوک رارکت : ی تق وت هلا لرادنو رکسع

 ید هعذدوب شخقوت رلب دلبا كنج کهن تویلوشراف یت 1 هةر یلغوا

 رانانرب مان یی ارق یدلبا رارف بولوا مه هلبا تع ره حقا ندیکاوا
 شتتو راب د شرا نب . رانک یرهن نوصسا بوشود هدرا كنا يکي

 یلاحو یک ارة ى درول فالروا بش بوح یدروا « هرهد خك ک توش وص



E) 
 واوا صوصخ هبهدروا لوک ینا د كراو و نارفو راغاب و رجاهو

 _هبهدروا قآ هجنراو هنیدح رس سولو لاطارق ندندودح قاط ¿اا

 . ن.هدروا لوک (ینرح یعکیا) ردکح هلک یرکذ كرلنو یدناوا نفط

 ` هدروا لوک (ج رخ یکاوا) هش رزوا ج رخ ییا رد هدنر کذ یبوح
 لو خاص هدسلاحمو هد رخو كنج ندندالوا یبوحراتوب هکرد هدنرکذ

 یارس هجا یراکللارادبولو!ناخرفن شب رانوب یدیایراهاک رارفكرانوب
 ندرلنو رد هنس ۹٩7 یرلت دو ۷۱۱یرلضارقناو 1710 یراروهظ یادشاو

 لنيحوح نهدروا لوک هکر د( ناخاتفوت )نالوارقتسع هدننناخ دنسم ادا

 . دیدشرب هدنرارا هل |یاقو سواالارمما هدنسلاوح نیسقس هد ۷۰۲ ردیدیفح

 یدلوداندزا یلالتت-او نیت ندیسو بولک بلاغات وتو یداوبعودو برح

 . یلیغوا هن ر قعلواتوف هد ۷۲۷ بواوا (ناخلرغط)یلغواهرکصذدنوب

 هلیسوه البتسا هنکلاء نارا هد ۷۳۵ و یدلوانیشناج (ناخ ك زوا)

 ح تنام یمامصخ ضعي هدک دلبا دا مروع ر و یدکح رکسع

  هرکصخ دک دروس قلناخ یرادعم هنس ۳۰ و تدوع هپ ورک هلیس> یرلعیا

 3 مالسا ید تولوا ناخ رور تیعرو فاصنا لهاو لقاعریدلوا توف
 1 هن رب یدردبا تافتلاو مارکا تا الع یدلو راتعاو جاور هدننامز

 1 اک ع یک یرد دوب ردشلوا نیشااج ( ناخ كب یاج) ییغوا

 ندٌشسبسیکلرورپ لهاو یو رہو انحم لاک كنابواوا ناخ الضف "یب رمو
 یاژاتفتلا نیدلادعس یتح رلیدلوا عج ههاک رد لوخ ندفانکاوفارطا

 ع وبش كاا كياک لواو ردشانا فلان ه سا كنو یاد صح

 ا 2 رژوا نا جبر ذآ هد ۷۵۸ ردشلوا بیس هتمان
 مطب دانا ندودنک هدرهک رهون و یدلیا عفدیتس ها فرشا

 3 وها فعضراا هدنحا هدد یدلواروهشمو فو رعم سائلا نیب بولک

 بوغارب هدکل ام لوا هلبا رکسع كس یللا یلغوا مان كب یدرب هلک
Eهوا دنتشم یط ص هدلو یدلوا هناور هق ایف تشد یس و  

 نوما سالحا هنماقیکب یدر یلغوا هکیدلبا لاسرا یاب ولفطیرکسعرس
 : ندضرم هدودنک بولو همان تعص ناخ هکرلبدروک هدنرلکدلک ونک

 اتم ندنتحک كنم ردپ اخ لواو ربغتم ندا«ءوب كب یدرب شالاق رثا

 موکه هلال یع بویلما قافتا ید هلباناخ یرلکدید یاب ولغطو یداوا



 ( ۱ ) ۸٩

 (قجالو) و (لرغط) و (وفغلا) هن رزوایخد كلا (وکنم) هن رد
 هنس شب ب ولآ ندنلا کو جو رخ رازرمم رفن ترد مان ( مک ) و

 رشوکنمن ( یاقوت ) هد ۱۸۷ رلیدروس تموکح لازشالا لع یدر د

 ید روس تموکح مدیدم تدعو عزت ندنلا كرلنا یلناخ ی راک هروهظ

 كق وتسم هللادج کاک هل وب یدلبا مشت یالساناد « دکلا لواو

 ناور ن الواهدارآ ناهج كن رافغ هرکصندنوب ردند نالوا هدهدب رک

 ناخوئاب ( لوا فرح ) ز رالیق دارا یتا هلا فرح جاقرب زرهدیا لقت

 هدع رق یرلکللارادبولوا هریک رفت تردرانوب ردهدنررک ذ یدالوا كاو

 تدمو رد هدنرا هنس 11٤ یرلضارفناو 1۲ ؛یراروهظ و یرهشیارمس هاب

 راربدناخناص هی كنود تولوا ( ناخوتاب )یرلادتا رد هئس 4 ۰ یرلکلع
 ضي وقته ودنک قلناخ ندنفرطیاتک و ایس هجوعهرزوا یی دناوارک ذ هدالاب

 ندودنکی رنک ااذه عمرلبدمهدا هضراعماک ایسی ر ندنراردارب رفت نوا بوالوا

 هدنتقوكلاع بولوا مدآ اخ“ بحاصو فاصنا لهاو لقاعر یدیالو

 هدنرانک یرهن لتا بو روس تموکح هنس ۳۰ یدلوا نادابآو ر ومس

 نا وکنم هيلا یوم یدک ( ناخ قارس ) یلغوا هن ر هدقدلواتوف

 نتامهم هلا و بصن ناخ هش رب یتا هدننوف یردپ ب ولوا هدنتعیخ

 هل-غاوا توف نکیا ر واک « دلوی یدلبا لاسرا هع رقو ماسعاو لیک
 ندمک قوح یخدوب ی دلبا لاسرا (ینأخ یعالوا ) یردارب رپ
 هلا مالسا فرش یدک (ناخ یاکرب ) یردار هنب ر قلوا توف
 تولک هروهظ قافعشو ع ازت دنرلارا هلا ناخاقاا رد-ثلوا ف رشم

 لیغوا هغ ر زوا كلا یاکر بوشود كنج هغ راارا تبقاع

 وشراق ییشادنرق ید اقابا یدلیق لاس را هلبا رکسع بظر یاقوت
 بولک هع رق یداوامرهنم یرکسع یاک رو راد ش وکو د توردنوک

 نوا ماقتنا ذخا بوروک كرادت سالب یسودنک قعلوا مولعم لاوحا
 دف ط سافت ندنابوم هلو دیک اه دق دراو هلاورش رهذ یدلق تکرح

 ججلوف هد 104 هدانتا وب بویر و دیگ ځد یغامریا سافت یدراو "

 هرکص ندنوب بواود ضارقنا یس هل-اسوتاب و یداوا توف ند:ض رح "
 ندندالوایبوح تکلعو یدلبالاقتنا هنس هلساس ییوجن هدروا قاناخ

 كلواو الو سورو یدشاوا سقت هدنرارا هدروا قآ هلیاهدروا وک "

(AY)(ی)  



(۸۸ ) 

 1 تفاع توروگتاقوا هرزوا كنح هاکو ۳ هک تدمر لا یراشادن قو

 . (ناخد#) یردارب هشرب ید كلوب یدلآ ندللاكنا ینلناخ (ناهجعس)
 ناهجعش یداز ردارب هن رب یعاوا توف هد ۱ بوک هد هعفد

 هش رب بولوا لوتقم نک قوح یدک ناهج شةن) لغوا

 1 د رش یلغوا نهج شقن هد ۸۲۶ یدک (ناخ سبوا)یسهدازع
 ٣ ا هر یسودنکو لت یا تقاع ںویلنا حورخ هزوا كا نالغوا

 1 ۱ هدول ) ناخاقوتسا ( هرکص ندا (ناح یزاغ دور هرکص ندنو یدلوا

 ۱ هدعل (ناخدیشر) دعا (دوجخشناطاس) ییغوا«دعب ( ناخسلو) یردارب

 7 رلددلوا ضرر مد 4Y تولوا اش روصنم) ودع) ) ناطالس قوص)

 رو ناونعر ردهدن رارکذ ید الوا كناو ریکنجن یبوج ( هک یجندرد)
 3 یدالوا رکا لرکنح نا یو> هلایموم (ناونع) هن رزوا فرح ھڪ

 ۱ 5 4 r نیچوف هب روبی رق یسیشابیو ك هلسق تا ارعنقیسانا تواوا

 یس هلی كل رکنج هعکر اخ هل بور ما تیک یه هدنلاح لئاوا لار کاج

 ید لعاح هیبوج ت روع تڏو ا یهرول نم بوصاب

 9 هند رط کنج ورڪ بولا دازا یروع هسو ا 2کان دمر

 دوا بویلبا لج عضو نکرولک هدلوب یدردنوک
 : هزاپر قح هراص

 ۴ یدراص دنا كلا یدیاراو رچخ شارغوب رادقمرپ هدنناب بویمل وب سالب

1: 
1 

۳ 

1 
71 

 1 بولنا طظ تاور ند :عد داوا )وا هبهلوا لصاو هرکتح تجوز هدول

 61 (یلاواتیللا دعب) یدایف نیست یوح هنس امر ا E یک

 ۵ راوخو شرابس قیر " راکشو درص نالوا ی رطعا كلامهم

 ]اسم نالوا قلم هرانویو هقباو نیستسو راغلب و زرخو قاج# تشدو

3 

1 
3 

 3 افنو قاعش هدنرلارا هلا یاتغح و یاکوا یر ردار یدایق نییعت صاخ

 ۳ نود ردانز دلوو لخد هنس كایجوجرلنا نکیاندانار یحوابواوا

 هنن رب بواوا لاله هد 1۲۶ مدعم یآیتلا ندنردب ییوح یدبا راردا

 ۲ ۳ را (ز اتواب) دعوای 17 نآ اق یاتکوا هرکص ند کج

1 

3 
۳ 

۲ 9 

4 

 ۳ . هد یارصت بولوا ( قات رمس) یلغوا هنر هدقدل وا لاله هد ۶

 ۸ ی رب اتم هدلا و ید وا بصا یلغوا كحوک رب هن رب هدقدل وا اله یدرک

 ۱ تول وا كاله نالغوا تشاع بورتسوک ماسیق هنن روما رییدت كتا تدمر

 كنا (رغوکنم) هنیرب یخد كنا (یاکرب) یلغوا كنيجوج هسنبرب



) A۷ ( 

 هد رر نیغلوا لوتعم هدنلا یرلقلاح هد ۷۰۸ بویم هلوا رارفر ید و

 قعلوا توف بولوا رقتسنیکد هتسهنس ۷۲۱ نوک (ناخ اقوبتسا)
 یر د ار هن رب ځد كلا نوک حاقر, ( ناخ یادکسلیا ) یرد ارب هن رپ

 رداهب ن مش)یردار هنب رب هلغلوا توف بواوا هل.اق تدم(ناخروع اب رود)
 دادتسا هدندنسم هل وا مدآرداهبو عی” یدل وا نشد اح ( ناخ

 هءدد عن هدنه تالا-عو یدلوا فرشم جد هللا مالسا فرش بولوب

 نسح ریما هرکص یدلبا رسو چ كد هدودح ییهدات بویلنا رلازغ

 هدک داک هرهنلا ءار و ام امرهنم بودا كنج هد رق هیرغ هلا ناب وج ی

 ( ناخ یسکن>) یسهداز ردارپ هن رب بواوا توف هاف هدنخ رات ۷

 نارول) یس هج وع هت ر نیغلوا لوتعم هدنلا ییادو تواوا ناخ هنس یکتا

 توف هد ۷۳۰ بوسک ( ناخدالوف ) هش ر ی دکنا (ناخ روهت

 , یدک (ناخ نازغ) هت رب یدکنا (ناخدجم) یلغواهنب رقجلوا
 ىلتاق كلا هن رر قصاوا لوتقم هد ۷۶۷ بولوا مدآ رب كاتسو ملاط

 ریهآ هدب یدنلوا بصا ( ناح ی ناس ) ندنفرط نغرذ رما نالوا

 دن رب و لتف یلایمومهدک دک (هللادبع) یلغوا هب رب بولواتوف نغرق
 هد سوکر ەم كيزوداس هد ۷۰ هدب یدلیف بصذ (یهاش روع )

 یدانا سولح هسعک ندندال وا یاتفح هتاخ ماعم تدءر بولا وا لوتقم

 (ناخ هاشلداک) ندنف رط نیس حر ءا یدیفح كنغرف رها هد ۷۱۵ هردص

 سوعو ذوخ SS هوقو ناس > را هد ۱ هرکص یدل وا بصا

 یسهعشر ن دنداةحا یاتفح یدلوا مولعم یرمخو ربا موللا دهد تولوا

 (ناخ روعتعلغت) یسب رب كرلذوب هکر دشعا تعوکح هدشالو لوغم ځد

 ءارو ام نجل وا یعوم-یربخ یلتف ك هاش روع د۷۹ ۰ هکر د هحاوخ لعا نا

 یکابواک خد دعفدر هد ۷۲ هرکصیدکحرکسع هن دصقفذخ ایرهنأا

 تود هد ۷۲۱۵ بوراو هلاتسلوغم ورکو یدهراشب شیار جد هد هعفد

 روا رما هدنامزكنوب هک یدک (دحاوخسضخ ) لقوا هنر قحلوا

 مظعنلاوحا هلکع ا رلتقا هناتسلوغم هڪ د هکر بواک هروهظ ناکروک

 توف هد ۸۰۲ بوروس قاناخ هنس ۳۷ هل نکیا شلوا یراط فعض

 مےظع هن را يلع شو نالغوا دو ناهج حس یرالغوا هدق دلوا

 | یدلوا رهت سم هدقلناخ ( ناخ دح ) تیقاع بو شود ع او قاعش
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 بویلبا لازنماو ريذخ یخ رم بکوک ی اکسس نوکر, نکیا تصرف
 هل یر هي یتح یراتلآ هلطباب و یرلودنک هک یدرفسوک رکسعر هیاتفج
 ب ولو تصرف دسیع رایدلیا به تیافب هلاحوب یدرونی روک ندشنآ
 ادب وم دوخاب لتقا ییدآوب نامه ردیس همدقم تنطاس یاوعد تااحو

 یدلیق سبح ینا یاتفج بویلیا رب ان یم الک كجوید نسهدیا سبح
 بواوا لاله یاتغح هد 1۳۸ ردشلیا تافو هدسح هدنر وره هنس جواو

 (وکالهارف ) یلغوا هنن رب یدکنا تدمر (اکنع وسد) یلغوا هنر
 یاتفح ن ناخ ( ويد ) یگ هنرپ بو وا عسلخ هد ۳ یدیک

 ارق رارکت هنر و لزع ینا نآ اقوکنم هرکص ندندمرب یدسلیف نیڈناج
 لاله تویلبا تم وکح تدمر جد هءفدوب یدلیق بصا یی وک اله

 رببدت نیس هدلاو هللوا ربغص یدک ( هاشکرابم ) یلغوا هنن رب قعلوا

 یاتفج ن دباب نب ( وا ) هدنرو ص تدمر یدرتسوک مارق هنن روما

 هاشکر ابم رارکت هد 11٩ یدایق عزن ندنلا كنا یکلم ںولک هروهظ

 یدلوافرمشم هللا مالسا فرشو یدلیا سولج هنب رب و لتقیتابوالتوق
 ( ناخ قاری ) ندنفرط هیلا راشم هنیرب و لزع ینانآ اق البق كلذ دعب
 الق بواوا هدنتمدخ القور ند هدیدم تدم هيلا یوم یدالوا بصذ

 هنب رب هاشک ر ابم یار هرکص ندک دابا عفد نس هلناغ ناخ قترا یردارب

 یداباشرارساک ا یصوصخ عفدسهنتف ناخودیفو لاسرا وب صن ناخ

 نارا تح بولو دادزا تاشو رابتعا هلییسح رام ذخ وب كنا سد

 ناس ارخ هدک دکح تو یدشود هنس اد وس الیتسا جد هنکل ام

 یدلبا راک و كنج هدنسلاوح تاره هد 13۸ هللا كلا ناخاَسا هدنیلدا
 فرش قارب كلذ دعب ید روحاق هرهناا ءاروام ورک یار تواک بلاعو

 یاتفج هنب هنیرب قحا وا توف هد 7۷۰ بولوا فرش هلا مالسا

 کا ناخودیف هلیبسح ینایصع یدلوا مام ( ناخ یکی ) ندند افحا
 ندند افحا یاتذج هن هنر و لتق هد 7۷۱ بور دنوک رکسع هب رزوا

 (ناخاود ) ند هلساس لوا هنن هد ٥ هنب رپ یدکنا (ناخرو'اقوب)

 توذ هد ۰۰۵ یدلوا راداپ هدنموکح ماقم یر ادقم هنس ۳۰ بولوا

 هنس قج رب یدلوا نیشن اج ( ناخ كم وک ) یلغوا هنر بولوا
 نکل یدک (ناخوغیلا ) هش رب بول وا لوتعم هد هکر عمرپ هدنزو ره

 و
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 زرانات قهلوبغوقو نیفص لباشنو یدراو هثب رزوا كتییارات بویلبا عج
 هدنشب دلوا روهشمود رروقیلا هسراتاقوا هن رکسع کا مکر ه هدئسارا

 لرز لاک نیلا وب هر اجا توا تر اسج ها قوا هسیکرب
 حاطاو مارا ههلخ ب وابا ترجو تربع هله یدر و لا تارطضاو

 بوراو یرغوطقوا هل یدنا قوارپ بوک ندنناجراتاتر و یدلیق
 راکزور دیدشرب هدنآ لوا ناه و یدلبا لتفو تباصا هنس هنس كشنارات

 را ران اتو یدلاق ند همروک یزوکز وک هکندربدلاق زوت هنر لوا توقیح

 هدهاشم جد یهشه ادم تلاحو رلیدنا هدازآ همارهنا ځد ندلوا

 رایدنوطزوب هرارقتعس بویلاقیرلتفاط هرارقو مارآ هل هج وره دن راک دلبا
 توئود ندنآ ردرد هک را دارم بوشود هند را كرلنا یرکتنع ییارات

 داعنعا ود یدناوا عفر هراع» هلغ موب هدنر یټ یی ازات نالوا یر ادتقه

 یی یلعو دڅ یردارب هنر كناو یدلوا هدا ز یراناتفاو لالضو رلردلیا

 هرکص ندنو یذل وا هد اب ز ندیکلوا یر داسفو هاتف ب ودا بصذ

 . لاسرا شا وا هد اب لاصبتسا كراتا رازکت هتفرط رابلارق جاواب دوم
 هللا رک ع رغآر, یکب یکیا مان ییروق نیکجونیب ونزودلب راجارق نیکی
 كنج اعر .دنسار کارا بویلوشراق یرلنا املا یموم یدلیق لاسرا

 هتف تولوا لوتعم هد هکر ەھ یلعو دم ںویلبا هباغ ل وغم تق اعرابدلبا

 هنماعم كلا یاتغج بواوا توف جاولب دوم ےظءار زو هدانئاو یدلصاب

 بحاص كلا یومیدلبا بصن ےظعار زو یب سوك مان شبح كالا دبع

 لصف كنا بواوا تق داصمو تبس انم یلک هدنرارا هللا یاکس حاتعلا

 یتتراهم لاک هد هی رغ مولع هل اب راسو موجو تاعسلطو تاجتربنو قلاکو
 هدک دشروک بودروتک کالذ ددد یدلوا قاتشم هند ورهلکعا هدافا هراتعح

 هدنمارکا بویلبا تد وهو تی «دانزنیکع | هدهاشم ینتال (کهدانزندفصو

 كنا دو یک كمروشود یراشوق ندا وهید ی اکسیدلوار دا هغلابم

 ندننافتلا لاک كهاشداب تسقاع یدرولیقزاراو راهطا یراباع اس یلاثما

 هیاتنج هلکعا راعشاسا ييانءهوب یک اکس یدلیا دس> اکا كللادیع یشان

 جاقر روش روک نا زر هرس ند ارزو هدراتئاو و تش ورب هدر کلا ط

 ندنرازو هنسر یدیع هاکعد ید | سانه رکھ سداد یت ند رکنا ی رلناماتا

 دصزم نوعا ماعتاذخاید لوا سد یدلیف هداعا هنم اعم ةن هدعب لزع
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 یدناواعلخد ۷۳۶ یشان ندنفی دلوا یبحاص كولس نسح نکل ی دلباالبتسا

 ( ودیق ن هچ دنعاد ) هلبا قئو !ع» نغ رقرما هد ۷۵۵ كالد دعب

 یسان ندد دلوا ندنس هلساس یاتفح نکآ ی دلوا تموکح ءیدصم

 لتف هد-تاور ضعبو علخ بویلبا فاکنتسا ندع اطا اکا لوغم یارما

 هد ۷۷۱ ناک روکرویربما ین وب هج دنعشناد نب ( شعرو )راب دلبا
 ندنفرط روع ه رب بولوا توف هد ۷۹۰ یدلبا نییعت هنخان اخ ناتسکرت
 هبطخو هکس نکل یدنلوا بصن (دوجتن اطلس ) لغ وا كهيلا یموم

 هرکصن دو بولوا كالههدل رفسمورهدنشرا ۸۰0 دوب یدیا هنسا رو

 (داک یھ >وا )ردشم دعا افترا هاب هنس هر قلن اخ ندندالوا یاد وا

 2 رلن وب رد هدنر رکذ ید اضحاو دال وا كن او یاستفج ییغ وا یکنج
 یغوا کنج یرلادتاردیسهنس 1۲۶ یراروهظور هنلا ءاروام یک اراد

 یدیا شالا هیج وت اکا یکلاملواهدننایح "ریکسنج یردپ هکرد (یاتغج)
 )تل یرد ارب نکل بول وب لالهتسا هر کص ندن کک اله رک جم

 یدرولوا هدندایفناو تعاطا دره لاک كنا نکا كل جوک: نده

 هرکصیدربد-ش رابتآ هلب كنا هدنلاع کال سم نوکر هک ردو ره قح

 كسرتساو یدلیق راذنعا ےظع بو راو هنب روضح ہدک داک هتشاب
 بولد ردکنس مکح هللا كس ردا بات رت ارج هل كس ایسا هللا ل3 ی

Eندنعضووب یاکوایمایقلاذت ضرع نوعا نوساوا ما بجوم  
 یدلق ادها هلیلح فح قوج اکا بولوا ظ وظحو نونع هرز وا لاک

 هلکنا هدنشاا رهو یدردبا باطخ ود اغا هودنک هلذلوا یشادنرق لویو

 نیم هه نا و لقوا نوحا بییطذ ییلقو ید رالی تر وشه

 بحاصویسا ممالاربما كراتغج نیر ونراجا رة هرزوا یییصو ریکت>و یدیا شابا
 هدرهش مانغلاب شاب هدناتکوت هدم انا مک او یدیا یمظعا رزو جاولب دوم

 ندهیرقو مان تارات دنګ رات ٩۳۰ هداراخ هدننامز كوب یدرابا رارق
 قازا aa ضل ب ولک هر وبهظ ل اک دو س الق صخختر مات داش

 'ماوعو یدناص هرزوا قوا تامارکو شک یرهلی> لوا هاك طب تان نو

 جور لالقتسا یاوعد لردیک یدلبا هتفرف 0 قوچ ندسان

 ۳ روا لوم ۹ دارا نییعت 2 ك بوردلوک

 : نیرکسف زاحارف 5 ها لاح هله ید نم هد مادا 0 کی سک ن هوا
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 " رایدلیاتروشم نەییاناروق ہظع ب واوا عج لوغم ناسیعاو اما هاب

 هنناخ ر رس هد 14۸ لوت ن (نااقوکنم ) هلا قافنا كن هلج و

 تیاغب هباعاصوصخ همالسا لها بولومدآریدمو لقاعر یدنلقسالحا

 نکل ب ویلیا لوبق قید تینارمصف اهیلا یوم یسانا یدرابامارک او ریقوت

 ان هسردم یظعر هددنفرعس قح یدبآ هدنرب یارک | همالسالها هنب

 البق یردارپ و یدلق ضي وقت هبیزرخاب نردلافیس میش نسی ردنو
 نوحاد الب رست هر رغیب وک اله یردارب رکیدو هد رش هللا رکسع ےظءر

 یدابا رسو ف توراو هن رزوا یکلاع نیچام یسودنک و لاسرا
 تعاخو كد راد نیحام هر وکنم رول رارک ذ هدیغاشا یباقو كن رار دار

 هد 10۷ هغ رز وا لاوقا محاو ی دنل هتسخ بویلبا ریثآت یساوه
 هتسارا لوشء تناوط هرکص ندنوب ر دشاوا هنس ٩ یتدم یدلوا كل اله

 (هلکیغکیا) ردشماذوا عج هدناخو یتموکح كنسهلج بوشود فالتخا
 در یرفن تلا ندرانوب ردهدنرارک ذ یدالوا كل ریکنحن یل وت یاتک و ا

 10۷ یراروهظو ناتسکوت ی رلتهوکح رقم ردنلیا اترا هتنناخ
 یاک وا نب نیشاق نب (ناخودیق ) رد هدنراهنس ۸۰۵ یرلضارقناو
 هنرارا رکنحدالوا هرکص ندنک اله وکتم هرزوا حو یشعهج و رکجن

 ناتسک ر جد بلا یوم هدک دکحشابهدفرطربیهدرب ره بوشود فالتخا

 تعاطا اک | ندادستا افوب قئرا یلغوا لو ب ولوا رقتسم هدننموکح

 كياتفح و هلکناو دید هلکع | ق اقش ع عفرو تفلاخحم هرکص یدلوا ١ رزوا

 برحو كنج تاعفدلاب هلاولا نالواهرزوا تفلامكلذک ب واوا یدیفح

 روو یدشح نااق البق هدنش رات ۷۰۰ یداک بلاغ « دننک او یدلبا

 هی ودنک هرکص یداواحورحودبقهدوکر عم بولک هنب رزوا هلبارکسع ےظع

 هد ۷۰۲ تقاع ب واوا ض راع هعص ضاما شعب جد و جوق

 یراع شا یسراف یدیامدا اا بو یحاص اخو د وج یدلوالاله

 هب ودنک ندندالوا ناخ قارب یدلوانیشناح(ناخرابج)یلغواهنر ردراو

 هدکنجرب و نان رج بورح هت « دنرارا ب ودیا ر وهظ را هلا

 هر لاک هلاوحا كل رابج بولوار بسا ید ن وغرا یشادنرق
 هدنلا ناخاود لغوا ناخ نار هد ۷۰۸ تبقاع ی دلک فعض

 (ناطاس ىلع ) ن ددافحا یانک وا هش رپ ب ولوا لوتقمو ر وس أم
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 كتل اها کلام اطخ هدعب ی دلتا عفد نسا یتر ندلالالج

 . لوت یردا رب و تک رح سفللاب یاتکوا هلک“ را یربخ ینایصع

 هالو نمد یدرونک هج“ هل جد یاتغج یردارب رک دونییعل هب هخرح

 یاتکو ا یدلبانوخش هک رب یرلنا یرکسع ییاطخ هدنراک دلبا لوخ د

 رایدلبا راک رد نلع یشاط روم نالوا فراعتم هد راتات ب ویلبا ما
 راددلوا غزرهنم هرخالاب بولک هروهظ رانافوط هنب رز وار _۔اطخ سب

 هدنا یب یزراوخ جاولیدوجو رخو حح رارکن یکلاس«ل وا یاتکوا
 ردشلوا اله ه درفتسو لوت یدلبا ت دوع هد 1۲۸ و بصذ یاو

 ندب رع قارع هرکص ندقدلوا فرطرب یسلاغ ندلالالج هدنرابد نارا

 هغ ر زواكنا تدمر بواوا دافنمو ریس هراتکو ا كلام لوا ادعام

 ید هدسعب ی دتا بص لاو ی کپ لوم مان نوغامرح

 قلناخهنس ۳ یاتکوا « روا هج وول ردشع ابصن لاو هحدرا یرب رب

 طرفم یا ر دشلوالاله ند یش طارفا هد ٩ کش ندک دروس

 هکرز شااننموت كب شثلا هللالا ودننک بولواندنناعصا ضع دوج و

 ردشلتا ناسحاو لد ردنرابع ندنونلا لاقث» زویْب هدنراتغل شلاب ره

 یرنک انکل ردراو یراهغلاس قوج كع راتباب را هدننابیساجشهو لذ كوب

 9 مو فصم هلا تفصو لصاماو ر دنقلا دج رد هديسر
 ( كویک) ىل غوا هنب رب قوا توفردشابا ماکو مات لیصحت ساساانیب
 هنس ترد ورب ند-توم كن رد هکیدلبا س ولج ه دنرخالامب ر ۳

 ضوتم هنوناخ انکاروت یسهدلاو كنا تموکح هدندموب ید اشا لا رو ره

 ندنن راقاودالوا ه دقدلوا كاله یراناخر هک یدیاهدعاق هدنسارا لوغمو

 هنس هدلاو كندالوا ربک | یموکح هاو رارةتسا هدکلم ر رس یسب رب

 یدیا اف تیاغب نکا ب واوا ی یک یردپجدلویکو ب یدیاراردبا ضیوفت

 یدردیا مچ>راشاح هنب رزوا مالسا لهایرانا بول والئام هاراصت تلمو

 9 ن دن ره لس هدنرو رم هنسر تولک هروهظهیهلا تربغس#

 ۹ کاوکنم تموکح ب ولوارمخات رگ دم ر3 یصوصخ قلناخ جد هعفد وب

 رددوا ضب وفتهلوناخ مانیسوقرمس نالوا یسهجوز كنيلوتو یسدلاو
 هدنسا حک مرقارف « هرکص یدلبا ۳ رح هن رزوا فاصااو لدع هدننامز

 و سا سس پچ یو سس تو تر نا عام

 ف و ا و و تک

LNT “IO ee On 
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 قمراو هی هنربق دمب نمو یداوا دوبات ربق هدنحما بولوا نامروا
 ردشلوا هنس ۳۵ هدت اور رو ۲6 یطلست تدءو ۷۳ یرع یدلوا نکم

 كن رالغ وامانب رفت ترد نالوا رکذ نکا یدیاراو یروع هدانز ندزویشب
 یرغ ندنو یدا نواخ مان نيج و3هدرپ یرلهدلاو كس زق رفن شب و

 لداعم هرانا هدراتعاو تبغر نکل بولوا؛یخد لغوارفنشب ندرانوتاخ

 ناکراهرلنو ردیلوتو یاتکواو یاتغج و یبوج هک رفن تردلوا رلب دوا
 دیص هر یب وج ندنجما كراتوب هدنس البتسا ماا ریکنج بولواقالطا هعیرا

 راکشو دیصروعا هد هبرکنجتاود هک یدا شامف ضو و ی روما راکثو

 نصوصخ تالاعطب رو طبض هرانفح یلغوایع هاو یدا ندتلود تامهم

 هدلوم تولو ۵-- دم تساپتهس ه دب رع تل ۱ کا یدبا شا ضد وفت

 یلغوا ىج دردو د البر“ هيا نکو ا لغو ا یغج وا رونلوا قالطاوغرابواساو

 هدشنایحو یدیا شلتق شرابسو صد وقت نلاوحا شویج ببتر هيلو
 كلاع یاصقا ندمز راوخ دحو هراس ی وج یردار ییاطخ كالاع

 هعنراوهدنق رس ندروفلادح وب یبوحلیغوا یرلت الو نالوا هحراوهراغلی

 دهع ی و یانکوا یلغوا یعجواو نیت هیاتفج ییذوا یاام نالوا

 هیتر لاک هب لون غوا كج وکو یدلبا صنت ناخ هن رزوا كن هلج و
 ینیدلواتالام هلج اکا بویع هرآ ندا هلهج ور یا هلغلوا قبو هق الع

 یدلبا نیعت صاخ ی را-الو ضعب رواج هنتخیاب و یدرپو یتنارخ
 یکو دابا لاسرا هتساصخ كاریکتح و زدهنسانعم هنآ هدشناسل كرلتا لوت
 هرس 8 هسردیا تعاطا اس ب ولوا مالک 5 وطا یداع ه دراهمات

 ودروي هللا نیفج هلوارج هی تیقاع زک هسرالبق تفلارکاو مرز و نام!
 شاع كندره ب وينا ی a ر روا تامر قلم روی درلبارب ردت

 (دیلع ههاةنعا ) یدبا نیبآ دب رفاکو ندی دحل رب هل ون ی درلبا مارک ا
 ا (یاتکوا) یدهع لو هنن رپ هدقداږا لاله هرزوا حورشمهح و

 هرژوازد هرزوایرلننآ رلهدارهش نعل نان ولو ارا لاب یدلوانیڈناح

 تواوا ی :>اصاخمو دوح تاب رب دلبادا .فنا و تعاطاضرع بوکوچ

 نایعاو هٺ .راشادنرفو حح قتنافدو زونک یودلیامج كن ردمدک دن هت ۱

 ېب ولف یودتایسک كلر کنجو ناسحاو لذ هسان هارو مات 3

 ه رزوا یییدلوا روک ذم دالا و نبی رک هدعب یدلبا بیطتو رج 1

 ( فر (۸1) :
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 هک یدلبا مماو یدلوا هناورهلوب بوچ وڪ ندنا یدلیق اطعا خار

 راناو هروتوک هجن وکو ا لرکسع یناايعو لهاو یتسهدلاو كه اشمزراوخ
 هدک د شربا هنیرانک تامر ا نوعس)هیلبا دا رفو هح ون نوحا هاش هز راوخ

 یلغوا كوت هدعب رلیدلوالخ اد هنب رکسعبولک یاتغجو یاکوا یرالغوا

 . بولک یدیا ش۶ا بب رخت نراتالو قایق تشدو مزراوخ هک یی وج
 تار ك ز و نام ادعام ندان EUs یدشلو هثساناب

 هتنکلاع تشد هش بولب رب و قارصنا تصخر اکا یدشمروتک
 لوصو هنسلصا نطو هد ۱ رکن ه دل ی دلیف تدوع

 رلیدلبا لابتسا یو دنحح یداشحاو نیاوخ بول و

 زوعط وکاله یلغوارکیدو هدنشا نوا البق یلغوا كنیاوت تقولوا
 بودا دیص وهارب وک الهو ناشوطر الف هدلوب نکرارولک یدیا هدنشاب

 "شزاوید هن-سکنا بودا طح ےظع رلبد روتک هده هت ایا لوب

 ةجرا هبن هنس اردا لاب بوی با راقایض مظع ماا هک ر ندنا یدلبا

 وق ردیش یناخ نیهز تان هدک دک شق هرز واهجووب یدرب و رلهفص
 تکرح هلا رکسع یرادعم كہ زویشب هندصقودنک ن اخ

 كنجرب هدنارا بوبلیا عج نرک-سع کنج هلغلوا دراو یربخ یودلیا
 لوغمو یدلوا مرهنم وڌ ردیش تقاع یدا لکد شاروک یلثم هک یدلوا

 قاق لیکید هنرزوا یشاب تیمر هدقدارق مدآ كب زود هرزوا یداقتعا

 مدآ رفن چوا هرزوا لاونلوا ندنرکسع وق رد هد هک رعموب رد هزژوا

 وقر دش هرکص ندنا راب دلا مکح هنفپ داربق رکسع كي زویچوا بوئلوپ
 یطرش قلب هیودنک بواک ریکنج یدرافیچ یچلبا هنس ابر علص
 واوق روقرب ھچک رب ریکنج هدکد لبا تدوعیچلیا یدرتسوک زاوج ملص ها
 نرداق-او دالوا سد یدلف نفس ندنوا برق یاله توروک اور

 هلیا نیناوق کودتا عض وو یرللوا هرزوا قافتا هلءا یراربرب بودیامج

 7 هک یدن وا نفدهدلحرب تواوا اله هد ۶ و یدلق دهعلو یاک وا



CNT) ۱ 

 ناداناو روم یک ناسارخ ه دنساسا راهتفوب و ردرلثاوا نک اس

 صخر هج راو هدانا زتساان ندنلحاوس نوصح هک یدربک هلکشرپ تکلع
 زیکنج هدعب یدزالود هنر كحهدالکا یرمغ ندیم نادا ب و دیک

 یراددو دالب نالقروص توشود هن سان تدوع هنکاع "رکنا هو

 لیغوارگدو هنا تس دنه د ودح ندنا وینا رکمیناتغح یبغوا نوح ا بب رخت

 هک یدلف لاسراو نیسبعت نوا یب رګ كني راد هنرغ ییاتکوا

 ندی ثبخ یکیالوا هیمروکررمخ هدکااعوب ب واک ندا لالج ید
 یسودنک ه رکص ندنارلبدلبا لاصت! تراسخ یک هکلاگ لوا ب وراو

 یک اح یدلبا ل وزن هرهش مانوغلاک هدنرانک ِ را دنس بویللا تک رح

 ٹک« هدنا مانا هنر ب ویلا قاعم ندلتف یسلاها هلکعاتعاطا صرع
 یمدآراو تولا روهطاب و هدنسودررا ه ا ود یدر و رارق دءاراو

 7 یدلبا صا بواب ندارسا تراك عودو كصوصخوب هلءاوالاله .

 هدرداحره سپ )هروگ ندعلف هسداراو یربسا مالسالها ردع هدودرا

 هللا ناه-9 )یدالق دغ غین هضرع ىس لج بولو هک د سون ردق یک

 ناتسکرت بویابا لاح را ندلحلوا هرکعص ندنآ ( یش لک ىلع رداقلا

 ردص هدقدارغواهاراسک هدنندوع هکردب وره) یدلبا ت٤ رع هنن راد

 هک یدلیا باط مدآرب بور دنوک رمخ هدف رط د نردلا ناه ۳ ناهح

 فرش یطاق د لوا هیلبا ناس و رپ رقت یمالسا ند لوصا هیودنک

 تداہش هگو تاکز ومحو تالصو موص بواکیدردنوک ظعاورپ با نیدلا

 هدنصوصخ جج وق جنا یدابا ناکا نس هلجج هدنراکدلبارب رقت قناکرا

 رهاض هرکص یدلق هظح الم هدنهبح وت الفع بویلبالمأتو ددرت رفاو
 ق- ندي دلوا رفق ضرار, تولوا تنارحو تعارز هد هم زکم کم

 عیرمشت یحو درنو شا كرادت نرل« زاوا ندجاح یسلاها كنا لات
 هنم السا كنا ن دلا فرش یعاق هدنرلق دع-یح هرمّنط یدید هلوا ی با

 هدک داک هدنفرعس هدد یدلوا لا هزوسوب ظعاو لوا نکل یدلبا ۳

 رس بود | باط> هرلنارلب دقیج هلامقتسا ياهو اهلك نالق فویسلا ةيقب

 رولا هدک دابا لاؤسو د یے ا یجروآآ هناود فلات ند مس رکھ اشداب

 غارفاعد هک یدرتسا رخ یاعددعت ندزس سد رادرو باوج ود ىدا

 هنردیو فاهم ندقیلاکت راع بابراو الع هل-جود ردجاتحم هرطاخ



( ۷۸ ۲ 

 هناغوا كلو یلغوا هذک لب | هرمصام یتسهعاق نامان و یدلق باب و

 ب واوا ثعاب هک و ظیغ شنا لاعتشا هلکعا ل الهو HON قوار

 الصا ب وروک ندحلق یجد یتاناویح نالوا هدنما ذخالادعب یی دعا

 رګ هبل تیفیک بوراو هنبرزوا نیدلالالج هدعب ی دع وق حوریذر
 ندنآ یداشعلیق نا و ربرعت هدنسهرقف هسیمزراوخ هدالاب ینیدلوا

 یدلبا ب, رخ هج راو هرولاهل یسحاون ناتلوم ه دعب یتفارطاو یهنرغ

 را لالها قو سلا هیش نالق «دنانسارخ ی لو لقوا هدندب
 یس ادعاہواعا مدارفنتردط ةف بوراو هن رهش دو رم یدلقلاسرا

 ادهش ددعو ردشلیالتف مدا زوب ر درد لوغمره هک هلب وش یدلباماعلتق

 لوب تالنوک یکیا یسلاها ب واک هروبا ن هدعب یدیاببرق هک زوب

 ذخا اربج و ارهف یرهش بویمر و ناما نکیاراشغا ناهتساو لابقتسا

 ادهش ددع ی دروا هشنآ یرهشو دروک ندعلق هاب یتسلاهاو

 ردشلوا هدیسر هرفن ید قرق زویدب ندنسه مز لاج ر شاوا عابناسب*
 ۱ یدیارمصعدی>وورهد درد هدنتعنصیرب ره هک مدارغ قرف ندنرلح اما

 هدنګا بوراو هتارهندلا یدلبا لاسرا هنب راد ناتسکرتو اشنا یرلنا

 ید اظفاحم ورادرس هنسک مانیاحرح نیدلا سع"تال«ندرلیهاشهزراوخ

 توعد هتعاطا ب وردنوک ربخاک | لوت یدیاراو یرکسع ردق كب زو و

 یدشوک ود هلبازرانات ییا نوک ید بویلبالتق ېږ یعلباناراو دک دابا
 نیدلاسم تبقاع ب ولوا نالذخ ءاح "هدانفایرثک ۱ كنب رک سد یلوتو

 ه رهش لها یلوت نکلرلیدلبا هبلغ هن نیعالم ل وغم هل لوا دیهش

 یدلدا كاله مدآ ج فر ن دنعابنا نید)اسس طعف تویی ض رحت

 . یرهش تارهو یدلواهارب ور هنسودرا ریکنج بوغار هنهش و او هناو
 ناخ یربخ گور ندد ده كن دلالالح هر ك ب ولاق ف هرزو نزاع

 دس راتات نالوا هدنرلفا کاو E جد ر ولناره ۰ دقدزوا

 ستمر هدنما هعفدوب تواک ع الم لوغم رارکت ندلحا یراکد |لتق

 0 رفن اپ زوي یااوكی ۵ ۱و تب e 2 0 و

BEص جد نکن  Eرم  Eج  

 مدآرفتقرقوب قحا هدنارهنامز یرادعم هنسشد نواو رایداوا مدآقرق
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 یدلف لاسرا هن رزوا یرادد مزراوخ ی اتذج هلا یوج یرالغواو
 اعم بولوا هسکلا لقتسرب رربد د جک ر وک اکا هکمزراوخ
 هد هکلا لوا هرکصندشنافو كهاشمز راوخو یدیاف راع«باب زا ندعمو

 نالواهدنرناب نیعالم ىدا شابا نطاستهسوک ماننیکتراجخ ندنساب رقا
 رلبمز راوخ رلبدرتسوک نب رادقمرب ب ویق هیوصد ب رادقمر ك رکسع

 یروصد هلا مارهنا تروص هدن راک دا موه تولوا رورغم هتفازا كرلنا

 مالسا لها یرادقم كب زوب و رایدلبا هلج ندلار هرکص بوک هغ رزوا
 بوشآ و كنج نوکر هوهرصاح نس هلق مزراوخ ندنا رایدتا دیهش
 هنسهرا یاتغج و ی وج نکل ی درولوا فلت سوفت هاهذ ن ندنیفرطو
 یلغوارکد نجوا یعومسم لریکتج ربخ و یدیا شمش ود قافنو قاش
 هک دلبا قضفوت نی رازا لر دار ییا ب ولک یدلق لاسرا یاتکوا
 یس کلا مزراوخ هل هدعب یه هلقب ویلبا موه یافتالاع یسکیا
 هاب نسادعامو باختا مدآ رفن ك ز وب ن دقرح باعصاو ریست
 ندنسهف اط لوغما دع امندرلنل و لوتقم هد رلکتح هکلن وشرل د روک ندهلق

 بوکچ جاق ندرالوفم هکر دیوی) یدلیا لتق مدآردرد ی رکب یرفنرپ ره
 بویازاب هد د شخ هسا ریکنج ردهرژواقاوایرادقمك زوبیئدیا لت مدآ

 یدلبا ماعلتف 5 رفظلا دعب هلبایرلع ام ا3 هر هلئاعم یسللاها و مو هدمر هدعب

 تقولوا هکیدراو هب ر زوا ل جد یناشخدب هدعب
 ییعاج ر ونا هعج هدلح ز ویکیا كب هک ىدا هد هترر راع كلب

 مدآ یرادتم رف كيب ىلا ندناداسو مشیاشم ہدنګاو ییاج زوکناكب و

 رلبدلبادایقناو تعاطا ضرعو لاءةتسا لاها هدنک دشر اب رقیدناراو

 یربسخ ینیدز ول نی رکسع لوغم یئرکنع ندلالالج هداشاو نکل

 هنرانايتسا كلب لها ب ولوب لاعتشا یضغو ظیغ شنآ نیفلوا هدیسر
 ن صحو دح كمالعا لها نالوادیهش یدلبا ماع لتقف ب ويا تاقتلا

 هن راد ناسارخ لوت ییغوا هرکصندنا ی دلی هسیک یربغ ندهالا
 كج یا یدب ب وراو هنر ز وا یسهکلا ناعلاط یسودن؟و لاسرا

 نالوا هدنلا هدکد لیا ت دوع ندناسارخ یلوت ه رکص یدلبا شاخرپ و

 ندیلق هلا بويع وف سفر وذخا یتکلم بولوتوق ها رکسعدیدج
 بارخ هرج ما یرار غیدارغوا بوی روپ هنب رزوا هنرخندنا یدروک
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 ود ردنو یراکب لوغم یدا راو جد هوبژ هششرب هدنګا كنب رل هیده

  هدنراتد هملاردراشلک نداوب قاربا رکی رکسع یسعلیا هدنراکدلیا لاؤس

 . وبدردب !الهبورف یرلنا قییز ویردشلبا نولتوروهظ ماوهیذوم ضع:
  كنسلاهازیربت هللا بوک هلوبقم تباغب یس هویشوب نیکمرپ و باوج
 3 ِ رای دلم |نیم ات قدم و ببر یسالسو ناو ندنا یدلوا ثعاب ها

 هر وصد هلبا یرکسع ادب وس هاکعشرا رکسع رغ ارب ندناتسح رک هدانئاوب
 1  یدانا راتسکنا تروص راهظا هدعد هب راګ رادقمر هارلنا هتحو یدریک

 هک هلیوش رلید روک ن دحل هلم اب بوکچ هن رز وا وصب یرایجرکو
 - رایدلق بب رخت یب یاعش بوراو هدعب یدلوب تاج مدآ زا ت ندنرلګا
 راید ردنوک ربخ ریمآ بیرف وید ل الوا لص هلک : هنک اح ناو رش ندنا
 هزب رکا هتسادعامو لتق نب رب كرانا یدک مدآرف نواندنف رطهاذذاورش

 رایدبد زرهدیا هلب وب یزک هلجالاو لز وک هنرک هسرتسوک لوب ندفرطوب
 یر زومط لوا هدنراقدلو لوصو هناورش ماس# رابدایاتاالدراحان راثا

 قاف رات او رش رایدلف بیر هیلکااب ییکام بور ویک ندعلق ید

 هرکص ندنراکدتا ترا یاورش رالوغم رلبدنا ه رزوا قاقتا هلا یسلاها

 بو وا تس دکح یدعا رد ر او نکس ام هلا مزب كرس هرلنا

 ملهلوا كلام لارشالاییع هکلاعوب « دعب مهردلاق ندهرا نناوط ینبجاوب

 یسهدعاسم كرلنا هرکص ندنراکدانا هتسالد دن ردو و لاسراربخ و د

 بولاص نفآ ی جد هن: راد قا تقف هرکصندنراکدلباالیتسا هب یلاوحلو | هلببس
 بوروک نداق نیرتک هک هلب وشرلیدلبا نرضعو تراسخ لاصاا هاب

 یوفسوربوراوید هع لو |لوغم رلیدلیارا رف هنک اس ور یرادقهرب

 رانا نیعاللم راد عا كنج ےک اعم هلبارارقاسغق نیلبا اجلا ہ را ودنک

 نانعفطع هنن را رزوا هدنرلک دعا رود ندنراتالو یرلنا ما نورسوک

 یدلوبتاجت مدآزآ ی ف ندزرلما بورق هبت ره ماو راید وق جلف بویلبا
 تاو دل ۵ ریکنحو ت دوع هد الو تک هرکص 3 دلیک تادا سوو

 هدقرطوب یدلفن رفآ هل رلتمدخ و یدر دیک ات دا ید هثسکیا رلیدانا

 تا رح هن رزوا ناسارخ هرکص ندک الها یدندر» رکا دف "رکج



Yo ) ( 
 یرا_ کرب د صدت ره نکیا شد مارک ا بور و ناما هرلنا مکتچ

 ندنراک دلبا مادقا هکنج هلایرکسع «اشزراوخ نالقهبّش بویمروط كن

 دح ی تویلبا ماع لتفو یدابا موه هرهش بووا كلاس ع ریکنح یسان

 ریکنح كلذ دعا ریدر دتا سوت ید اهش تی رش هم السا لها سایقو

 نيل نب در کا مانادب وسو هتح نوعا باط یهاشعرراوخ

 هتع اطا اد فلخ كالو یرلذد ارغوا هکیدلبا او یدایق لاس راو

 تودیک رلنا رهدیا ماع لتق الاو لزوک هت دسراردنا لاتمارکا را هلیق توعد

 رثیدلنا ملسد یرهش هاکلبا دانا ضرع یسلاهاو رلدا غوا هناره ادعا

 ماع لد نوعا یرلک دابا عورش هب هلام بوراو هنرهش ءواس ندنا

 ناردزام هتحرما یالددعب رلردلدا ذخا هلان ایسا یرواسد ندنارلیداق

 ت5 کا٤ یرلفد ارفواو یداوا هار ور هنو ط سوط اد وس ربماو

 هتج ریماو راد ا لسذو ثرح كالهاو ببرک و ل-:3 هرزوا یرا هبق
 بولوا بانرفظ هتمرحو هتسهدلاو كهاشەز راوخ هدنس هکلا ناردنزام
 ض رعو لابقتسا یرلنا رلیعش هدقدراو هن رهشندنا یددانام ا

 ندنراک دلبا ماع لتقیرلنا مرج الف رلیدلق ارغاو ثح هاتف كرلف>و قلعت
 سد نکیدلبا قو ود تن ھه رالتف رک اقفر ودنک یز مس هرل پوش ه رکص

 رل, دو فان غهضرع هل اب ید یرلنا بود ردل وم ًاهربخ هلند زس دع نم

 یر كلذ دب یدلبا ناسا ناد بوتلوا ماع لستق یسلاها  هدعب

 ناک: رذآ هدراهب و راددالشق هدنآ بوشوأق رکسع رس یا هدنرهش
 هد هغ ارم هد ارحا ن رل هح تد اع ید دلا و روب هذ رژوا
 هل-ذعلوا سح تالشک رس هبت ره ضعإ ند رلیجرک هدانئاوب رلید الشو

 «درلف دلق تدوع هب ۵تا ره رلیدتا ترضملاصتامظعبوراو هن رارزوا

 یروع لوغمر هک هل وڈ رلبدروک ند ا3 هل هلبا یرلغیا تفلایسلاها
 محو یدلوب مدآ كولب رب ندل اجر بوریک هیارمسرپ هدسنجا كن هغا رح

 كنهرج اف لوا بولکوشراق درفر ندنراما یدتا لت نسهلج بوکح
 یسلاهانادمهندنا( لاعتلارداقلا هلان اصسق) ید | مادقا هنعف د

 بوت ربا هلا یرلعا لت نکب لوغم نالوا نه هن ژرزوا هلرب نایصع

 نیدلا سش یسلاوراب دراو هب رزوا زب مت هدعب رایدلیق بد رخت و لد هرلکلاب

 یدلبا ادها هقبال فح بور اقبج یصلیاوش راق یدیا ییارغط ناُغع
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 3 ید روم هنس هظداح هلا رکسع كد للا قطا-ا رلبدلق هرسهاحم کش

 7 تدم یدلک هد ادعا ځد رکس«كب نوا ندنفرط هاسدشءهز راو اه
 4 بونک ود جالس كراروصح هک هل وش رلیدلوا لوغشم هب رحو كنج هددم
 ا هفوط یربد یل انا "کنج رلیدلق هب را هلبا شاط ید نامزرب

 . شیوروپ بوبا مرابدهجمرج الفیدبا شابا هیبثت هن رالغوا هدن اب یرلت |
 _ ماع لتق یرلثلوا هد هعاقو رلب دلبا ذخا اح یت لانا هدعب یت عاق هلا

 هتفرط یکنح بولآ ییالاغا هدعب راب دل بو ببرک هیلک اب یرهش بویبا
 1 ریس و ىدا لوفشم هاس هرم ا دنف رع یسودنک رلبدا وا هار ور

 ۰ یاتفجو یاتک وا نیک رادصا خرب هدنب اب لاق كغ نا دک د شرا

 . بواک هشب رز وا دنج ید یبوچ رلیدلبا لستف هلبا باذع عاونا یتا
 ابا نوعا توعد هد اينا یرلنا اک ا نس> ی اح ندراع

 ویلا نیکو ظبغ هللا یرلغا لستف ینا لاها هدلل وصو یدلبق لاسرا

 هراپ چاقر هدعب یدابا ماع لنق هلاب ی یل اها هدقدلوب رفظ هپ هعلق
 لقب رهش دن هرکص ندک ابا تب ۳ ماع لتقو الدا جد هژ رهش

 تدمر بولوا مدآ رداسهب و عبر مان روی یظفاح یدلبق هرمصابح
 یدایف نوعبش هراناترکسع هعفد هعنر و یدلبا راکنج هنارمادو تعواقم

 رارف هلا ىل ایعو لها ممالا ةق اع هلغوا نکم هلد ا هلبا اضف نکل

 ب ور وط هکنج رازکن راد شرا یتیع الم لوف» نکر دیا روبع ینوهو
 ۱۰۱۰ ویک رادلبا شوت ییداهش تپش هننا راورلعک هدشن اب
 رابدشود دن درا كنا لوخء رفن جواو یدلاق قوا جوا هدنشکر بولاق

 بز وک كر كل وغم بولا نسور كق وا جوا نالوا هدنشکر راحات

 د>او درف روع راب داربا بوروک یتدالجو یسیکیا نالفوریکو یدراقیج
 هدنرللا ید احا ل ی هن هدعب افنخا هدکلاع ضءب بواون تاو

 هرکص ندب رک یباراح "ریکنح هرزوا یتیدنلوا رکذ هدالاب یداوا لوتم

 كي نوا زو هنسهظفاحم كلا هاشمزرا وخ یدلیق هرصاح ید قرع” توکی

hasال یدا شبا رارف هفرطرب یسودنک ب وق ر  

 کنج رایدتوط زوب هر ارف تعس جد رانا بویلوا رادیاب رک ع سیم اب
 و هیادهلا بحاص نالوا مصع ارادان هدکحدابا لوز هنن رزوا رهش

 رپ دانا نا_یلبس او رای بفج وشراق هلا دلب یاهة ر اه یاب دیغرلا لع
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 رلبدلبا كنج عطقنب ال یباس ههک چواو نوکچ وا بوشپ را هرلبمز راوخو
 یدلشا هک ا یرل-قاا كرلت ات ول وا روم اح یزو رب ندناق هک هلب وش

 هاشهزراوخ ندانعموپ رایدلرآ بویم هدیا هبلغ هم رار رب هرکصند هب رول

 هلن ایرکسع هلج یسودنک ار ز یدلوا نایب هراک یودتاو ردکتمتباغپ
 هاشمزراوخ مرج الف یدیا یس هبعشرب زونه هسا كني رکسع ریکتچ بواوا

 یدلنا تدوع + ورک بواوا سوأم ندتیتیح هاب هلا کنج د٤ا نع

 قلوا هدامآ هیهرصاحو كرادت هریخذ هنسلاها بوبارغوا هنسهءاقاراخشو
 رار بخ هرزوا لاونموب ځد هعالق نالوا هدیلاوح لوا راس یدلرععا

 نال وعوقو "کنج هدفرطوب یدلیف تع زع هرارق یس ودنکو لاسرا

 سایقو دح ی بواوا كانبضغ هب مع لاک هدقدلوا رادربخ ندلاوحا
 هک یدرلدا تکرح رغا بویلیا باتشهدلوت و یدلبا هار مزع هلباراتاترکسع

 هدک د شر اهدحرمسهرزوا لاوئمو هلوا یلوتسم هسا بولق یسارهو بعر

 ی یبوح یلضوا رکندو هنس هرصاحم راراا ییاتفح هلا یاتکوا یرالغوا

 هن رژوا ارام هلا یو ییغوارگید یسودنکو هنس هرصاح یسهعلق دتح

 ههداب تح یا لام الام هلبا او اه ار ا تقول وا یدلیق تع زع

 كرار ز ردشماوا هیعسا ارات هلغلوا لضف لها ندعم ندءدق هروب نح

 هن را هناح دابع روغداو اطخ لها مویلاو ردکعد ع عج راح هدنتغل

 قوغب ز ند هیمالسا دالب ادعا ریکنج لص اطاو رد و يه یراکدید راح

 تلاسر ی هسک ر ندحالصا لها نالوا هدنرکسع یدارغوا هب هبصق مان

 ینایعا هبص یدلیا توعد هدایقناو تعاطا یییلاها بوردنو ک هلا

 هنب رلایعو عابناو دالواو هراودنک هلبا یرالیا تعاطا ضرع بویح

 تراغ مات یرهش راتات رکسع بویمرب و ناما هتبرللام نکل یدرب و ناما

 یدرووک هلب بواآ هنس ود را یرلتکی هزات نادتسسل اهاو رابدلبا امعلو

 هدررهش کودتا الیئسا بوبارغوا راس هلوا ادب ترفو هدرکسع هکان
 اراح هد ۰۱۷ هن رزوا لاونمو یدرلبا تکرح هن رزوا لاو:هوب جد

 یدلبا تکرح هن رز وا قیاس لاونء هتیعب بوشل را ید هن رهش

 یتسهعاق هرکصندکد لبا رانلاب قارحاو بب رنو تراغ هبن مع مات یرهشو

 ندنرلجما هک هلب وش یدتا دیهش هلاب یرانا و هدنحاو ذخا ارهق

 یر ارا یاتغج هلا یاتک وا هدفرط وب ردشم هلو صالخ ست

 ( یر ) ۸ (
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 یسېشاب ن اکرزاب هنب را رز وا بودیا بیئرت هلفاقرب یجد ریکذج هدنس هنس
 یسهلج یدتا بصذرالاس "هلدا قە مان یدن>تدجا هحاوخ نالوا

 دال هلا یع اتم نتخو اطخ یراناو رابدیا مدآ یر ادعم یللا ورد

 ند هیعالسا فح بوتاصیاتمیراکدرونوک هک انیدلیق لاسرا هب هیعالسا
 رارتا رلثوب رل هیلما اتسشا راک دان بس انم هنناوسذو هندالواو هب ودنک

 ندنراء اطكهاشهزراوخ د هک یسلاو هروب نهه دلب هدن راکدشریا هنن رهش

 ینببسس یدابا سجحو ذخا یراناکرزاب لوا یدیا هسک مان بان
 یدلبا عبط هثب رالام هلذلوا ناو ارف لام هدنرانا رارجا هکر رر د رلیضعب
 هکر بد راضءب یدلبا ماعهنا هرزوا قلوا یسوس اج لر کنج هکر ید راضعب

 هیحوت نیدح رس رارت ه ودنک هلغلوا یساط كهاشمزراوخ هیلا یموم

 هدعالصا لا یسب و راناکرزاب لوا یدلبا نیبءآ ود ناخ راغ ینمانو

 باہط> هلبا مسا لوا هب ودنک هدسلح هلکاب یتفیدل وا قطانا یمسا

 سپ یدا هرز وا ترفن ندغیدلوا روک ذم هللا مساوب یسودنک یدلبا

 لاحهم6!یدشود هتسادوسمافتنا بخا ندرلنا بودیا ظیغ ندصوصخو

 یرالتفو مالعاو ضرع هنفرط هاشهزراوخ هدنروص یودد یلاوحا

 كراكو ب هاشهزراوخ هللا یساضتقا یهلا یاصق هدک دلبا ناذیئسا هدنباب
 ناخرب اغ هلکمر و تصخر بویلبا هلذ> الماعطق نتبقاع تم اخو

 هنبارخ كلاع هيض رمان تااحوبو یدروگندجلف نعوج كراناکزراب لوا
 لوصو .ریکنج ربخوب ( راهقل ادحاولا هلل مکمل ا) یدلوا یدای و ثعاب

 ردغ یودلبا هنفرط هاشمز راوخ بول وا ترطضم تی اب هدقداوب

 باط یناخ ریاغو یدلبا لاس را همان 'ریمآ باتع نوعا ده۶ ضقنو

 "رتو دنت هنس همان كاا هاشمز راوخ هیلبا لتف نوعا یصاصق كراذاک ر زا هکیدلا

 بویلبا عج نی رکی ع بعع رد جد یسودنکو یدلبا رب رحم باوج

 هالو ریکتج بوش را مدقم ند نه روئوک ریخ رایسلبا هک یدلبا راغلیا

 ورايا هلبا رکسع كولب رب ی یج وج یلغ وا ریسکنج هدفرطوب هری و هقرفت
 تقو لوا یدشرا هتسود روا كایحوح هاشهز راوخ یدا شمردنوک

 ىدا شفک هغمرول فرط ز كمالسا كل ام بوآ نرکشع ج د یبوح

 هداناو راددلوا لوغشم هنراغو موده رایمزراوخ سد یدنآ یلاخ یراهب وا

 یدلبا تدوع ندلج یب دنلوب هللا ماغ باتش بوشر ریا یمدابرف هپ جوج
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 بودا رهقو هب راح هلباناخ كاباط نالوا یناخ كنهشاط مانناعان
 هرکص ندنو ی داق لیافمو ض راعم اعط3 هب ودنک ه دشالو تشد

 ندراکس و كنجهعق دچاقرب ب وردوک رکسع دن رزوا کلام رهثاءاروام

 هدتالولواو یدلباع زنندند ناخكشوک نالوایک اح یکلا<لوا هرکص

 دسوگرب ب ویلبا اشنا هنب رزوا یرلنیلآو داقتعا لها هفلتم نادا نالوا
 نعضحلاک هدتفو لواكلد دعا یدلقهبنت هرزوا كماع اهضراعم هتک و

 نییعل یا لولب رب هاشمزراوخ د ناطاس نالوا هن رزوا الیئساو

 یراخح هجاوخ ی یعویزراوخ جاولب دوڅ ندءالسالهاهن رارزواكرلناو
 هلا هناکوام فح عاوناو بصذ غوبشاب یرهنک مان یرارتا فسوو
 مب نس ۰ د: س همانو یدلق لاسرا هنفرط هاشهزراوخ ه:اح ر لص

 ندزس قجاو ردقوب مجاتحا هلامو كلم مب و نس « دنسهپانم مولغوا

 كرس رک را مر و مس هلوا هلع ر دتقفاومو تقادص مکیدتسا

 یدلیا رب رګ ود رانو اک هزم لام مز کی راجت رس بو راو هرکلام
 بواوا هد رزآ ندنربعت لغوا ه ودنک كلا ند ما یادتا هاشمزراوخ

 هدنساهت حاولب دو نکل ىدا كا رار باوج دنت هنس همان

 یدایا بیغرت هنفرط تارادمو یمن ندتفلاخم بویلبا دسنپ و حسن اکا
 لص یرارا تدمرپ بویاباتکرح هت رزوا لاوموب هاشسزراوخ سب
 ندهسابع یفالخ بولوایعیش هاشهزراوخ نکل یداواهنب رزواحالصو

 ه دنسهیعاد كلء ابصن هقملخ یی یدمر کاللاءالعدیس ن دراب ولعو حو

 یهاشهزراوخ د للو ا یولعمو ع وعسم كه الان داران هفیاخ یتددلوا

 هدناب یسک هنب رز وا دم ناطاس هتفرط کنج بولواهدندصق كالا
 ندنف رط ودنک دهع صقن رکج نکل یدالکد لاخ ندنلاسرا رارمخ

 هدنراارا ل هدعاقو یدزایا معسیالا هرازوسوب هلیسهظحالم قعالوا

 یرلک دروتک و ژرراو هلاتسک ر را ندیمالسادالب تولوا رقتسم
 ررازوب هنع اتم ك راد لوا ی هجا یراقدلا ب وتاص هل راهب رغآ نح

 یدرارالیق لص احهدناف ےظعو می هللاراتعاو جاور بوروتک همالسادالب و
 یدرالیق مارتحاو مارک ا تیاغب هن راک نا اس ناک هشیالو ودنک رکنجو

 بويل بادع ندکلم تابج او یصوصخوب یاود ناک را هاب یسودنکو
 1۱۶ ی درار واوا دیفتسسم هللا مالعتسا نلاوحا یراتکلع ندراجت نلک
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 یدید ردم شع و ن اخر کنج عسا كنا ی و ی داوافشک هی و اکر

 یتمالک كلا هلج سد رد هنسانعم كل وللاالم هدنن اا كرانا كعد کنج

 یقیرح ور کنج را دلدا عضو ناخ ر کنج بقا كنیج وت دعد نم بویلبا لوق

 نکل یدرلیا داتتعا اعطق هتمارک یاوعد یک ود تیا ب ولوا هرزوا راکنا
 دعب یدلبا توکس هدنفح ءاش هن راقدلوا « رزوا رابتعا لاک اک | قلخ

 هللا تطاس یاوعد فب رح لوا ب واک هروهظ ییلناک دب كل ریکنح ن امز

 ناخ ر کنج یدلوا لوتقم هللا یترشابم یشادنرف لرمکتح هلکعا جو رخ
 یلاخ یاطخ ادتبا هدک دلبا سولج هشناخرب رس هر زواح و رشم هج و

 هنتعاطاو لاسراو بصن یچلبا نتسعدآرب م انهجاوح رفعج هنفرط
 یدلبامالعا نکجەدا رس هلن رز وا هسردبا تفلاحم رک او توعد

 مانا هکنر کنج نیکعا رودص باوج تو دنت ن دنفرط یناخ یاطخ

 یدلنا بلط تصرفو ت رہن ندة> بانج و رابتخا تاررع هدعاطرب

 ساقو دحیب یناځ یاطخ یدلوارظتم ب ویلا راد ی رکسع هدعب

 ریکنج تبقاع یدلک هروهظ ب وشآو كنج مکحت ب وشی ربا هلا رکسع
 نالوا یراکدلارادو ی دلق الیتسا هرالعقوح ندشالویاطخ تویلنا هبلغ

 كنناخ یاطخ ربخوب ی دلوا هدنرکف الینسا جد ها رهش خاب ن اخ

 هت نکل یداواهلاصم هللا "کنج بو ردنوک یچ ےلبا قعلوا یعوعسم

 ا مع رج رب هلبا ین ازخومرح ی ندنس هلءاغ

 .بصل ماتماق ینیلغوا a دعا ناخو لاحرا هنس هعاقرب ۵ نصحو تم عقاو

 فوخ ندنرکسع ودنک هداز نأخ لوا« دنرو رح تدمر یدلبا نییعاو
 یدلبا ع زن ندنراد نیراطاس و حالس هجا كراثا ب وشود هسارهو

 هنفرط ناخریکنج بولوا نادرک و ر ندنا یسهفناط یرکسع مرجالف

 هرکص ندهبتموب رایداک هتنمدخ بوچ وک كولب كواب و رایدایالیم
 ل .رهشغااب ناخ یدراو هنلا كنن ردپ ب ويم اق یلاحع هرارق ك هدازناخ

 e ریکنح 2 یییدلوا رادربخ ندنغبدلوا یاخ ن دظواح

 هدر هنگاو ی درونک هریک ضر ضراعمو مانع یرهشلوا

 E یدلق تدوع هثماعم ورک یسودنک ب ویلیام صو ندا

 »۳ یدلوا لاله توگار دز ندا رطضا لاک نم وا و اف

 تو ی

 ام 2

 سا یو تب کا نا OY ات یا ی ی زا ها یاب ی یا O ی تاتو
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 نراهاک ر خو یدلبا نصح هغاطر نولآ نموقنیچ وم هدک دربا هدوهعم

 راهاکر خ هک رابدروک هدک دليا موج هلبایرکسع هدازناخ یدقارب هدنرب
 كنج مک بولوب ہدلح یودلبا نصح ینیچ ومت ندلع لوا سب یھت

 مزرهنم یرکسعو ح ورح «دازناخ بویلباهبلغ نيچ وغ تبقاع رایدتا
 ندفیلاکت عیج ینعب قلناخرت همالغ یکیالوا نیچ وغ یدلواناش رپ و
 رلنوب و رایدلوا فاعمو لسسم ضارتنالایا یراهل-اس بو رپ و قافاع

 یدنهلوا عنام هرانا هسی و زازریک .هنب ر وضح ناخ هسرازسا تقو هل

 كنلئابق لوفم تح لث ابقرتک بولو ناشولع نيچ ومت هرکصندترصنوب
 یرادقم كی ترد هنشاب و رایدلق تعاطااکا یخد تارقنف نالوا یمظعا

 هسارهو فوخ ن دنسهلناغ كنا ید ناخ كنوا سد یدلوا مچ رکص

 یداکبلاغ یویلبا كنج کلر ارلنا نیحوت یدکحرکسعهنن رزوا ب وشود
 هدنراک دروتک هنیحوع ییعوطقم سآر یدلوا لوتقم هدکنجیانما ناخ كنوا
 یدلنارودندنک وانوک هعنرب و عضو هنجما نکل نوتلارب بواوا ردکتمتیاغب

 لیصحالیتساو ناشولع تراغ نیجو#هرکصند هعفووب یدنوط نمام عظعو

 ییکیدالاق هسي ر دنا تفلاخم اعطق هب ودنک هدنحا ناتسکر ت تلاع تویلبا

 ناخ ر کنج (هلک یکلوا) رلیدلباد ایقناو تعاطا هبودنک اهرک ییکو اعوط
 یرروهطبولوارهشم اتمرقارف یکلمل اراد رانو رد هدنرارک ذید الو اكناو

 ضرقتم نوشود فالتخا هنرارا هرکص ردشل وبعوقو هدنسهس ٩

 نیجومهرزوا ین دنلوارک ذ یعمآ هکر د (ناشریکنح) یسادخاكرانویر درلثاوا

 ن, نیحومت رد هنرزوا لاوموب ېس هرزوایر رقتیفوتسم ها دج بولوا

 نب ناخ هنیموت نب ناخ لبق نی رداهب نابرت ن. رداهب ویب
 نی یجنزوب نر ناخاقو نب نینمونود نی ناخودیق نی ناخرقنسیاب
 هناخ كنواهرز وا حورمشم هجو رد هکدانولا یعسا یس هدلاول ریکتح اوقنالا

 دفع نیعج میظع ر تویلداتعاطاهرو سر وغم فا وط هلا هدک دنیا هبلغ

 یوعو سالجا هنب رزوا كناییجوعو عضو ضیا ررسرب ىلا زوعطو
 فیص دکدب اراو مدآرب هدنرلارا را ویرابدلبارایتخاناخ هنیرارزواو تعیاکا
 داقتعالو هدنراارا یاو یدزالوا هدرزآ ند درب ورح بوزک نابرعهداتشو

 , هدنکا كنءجو فی. رحلوا یدردا تانک اعخ ضع ارز یدرردا

 ردکج هدا مکح هلوکسمعب ر هلج نيج وغزکهاشداب وشا بوروط هرزوا قانا



CAD 

 نيج یدارلاک د نادت هلا ن درب و یدیآ راردبا تعحا ص کا نیا

 هجو كرانوب و رایدنا هرزوا ت٥ اطا هیچ ناق اخ یرلنلوا بی رق هنبدودح
 ندنس هلسق لوغمهرکص بولوا یسماساهةشب كنسەل ,ةرههرزوا حورشم

 هنس هلق لوغم سک ره قحاوا عاحه رارزوا كن هلج بواک هزوهظ رکج
 لصاطاو ی داوارونلوا قالطا هتسهلج مساوب هوا هدنساوعد باسن

 تسا ر تدهرب هدنسارا نيود ودنک زدی سابات لار کنج هک رداهب اک و ساب

 یدبا مدآ فورعمو رب تعم هدنرارا یدرولوا ب بلاغ هنس ادعا بوروس

  ۹یدلک هیابند یدلور كرد اهر اکو سا ینوک نهج وا كنس هدععلاید

 نارممحریتدالو علاسطویدیایببزوک وطهرزوا یرابتعا ناکرتروب نه لاس
 یرلخوآ یکیا هدقد غ وطو یدبا هدنارمم هلنباب هعیس بک اوک بول وا
 هلغ هب هلق يا مان قولو قولتاک ود تقوا وا یدنا واط هللا ناق

 هلفاوا نیجوعت یمسا كن هسک نالوا یسنر كرا هلق لوا یدلبا رهقو
 هدک دشربا هنش انچوا نوا یدب وڌ نیسجوع یتیدآ كنالغوا ندا دلوت
 مان توان ںویلثا دایفنا هجوم یس هلق هل-فلوا كاله اکوسب یسااب

 ر الب قوچ ندنشاب بولاق لدیاذ نيچ و رلیدلوا عرطم هنسنر ك هلببق
 تدارک هدک دشرا هثشاب قرق بولوب تاک ندنش هلج یدک راهاحارسو

 هلا یموم ناخ یدلبا لوخ د هنتم دخ كناخ كلوا نالوا یناخ كنموق

 دعا بوروک تم اهشو تعاصخ لئاعشو تباجتو دشر راثآ هدنیجومت
 + هدنس هلج نیحوم یدلا ماد فسا هدراکنح هلو هد هعظع تامد

 یا هک هلب وش یدلیا لیصحت مان برقت هدنناب كناخ بورسوک تیافک
 رو رہ ه سرکس هرزوا لاو:مو یدلوا ردنا مو هن رارزوا كندال وا

 قافن هتفرط ناخ بویلبا دس> هنن رفت كایحوعارحاف رفاک .داسحبویلبا

 تافتلا هنب رلعالک دولا ضرغ كرانا هلفلوا مدآ لفاع نکل رلیدلشاب هكا

 ناوج لد هداس بودیا نانع فطع هالغوالوس كناخرراک دب لوا یدلبا

 هبت رم لاک بزا ارا هلا نیچومو راب د ردا ربث ان نی را رکم هل وا
 تیاضب هدش اب ل5 لزم هناا ن الغوا سپ رایدلق د اسفا

 بوصاب هکر نی وغو یدلوا ض> رم تبق ام بویلبا حاطاو ماربا
 نالوا فق او هل اوحا وب رایدلیقتع زع هغاتق لاصسا هليا یوق هل

 "هل سپ یدلب ه اڪ | نيچ وت بور او م الغ رفت یکیا ن د هم دخ

AL 
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 ELL (ناع مه ارا) EE ۹۰۸ مارا
 هب وفصبواوا امر نامرف هد هروب نم "رب زج هيلا یوم نآالاهکر د یرافغ
 هب هنس ٩۷۳ یرعه راتو ردراهرزوا داسیقناو تع اطا هنکولم مچ

 را رک هک ( هرهف یش ند رطس ییا ) رد_ثلوا غلاب

 لاو قرش ( ناونع) رد هغ رزوا لیذ رپ و هلک چاقر و ناونعرب

 هکر د هدنر رکد كارتا لث ابق نجوک بونوق هدر ارګ نالوا هدنف رط

 ردیراتالو تکنو تبت یسبلاعو یراتبالو نیچ یسقرش بناجكرارحصوب
 بولواندندالوا ثفاوررالشفو رژزاب هدکلاع لوا بوزک هلراهب وا رانوب
 لبا یمساراتان مویلا ندرانوب نلعب هسک یربغ ند-هالا ن لرے جو دح

 كن رب ره بولوا لئابقو بوعش هیاسهن یہ یخ د فاوط نال وا یم
 لر هلقو رداکده دناکم ادح نا و دا دعت هکر دراو یرلعسا هقشا هعشاد

 هدیداورپ مان لوق هنکرا هک ردهشاتط یراکدید لوغم یسیرب ندنراک وب

 نایقرلنون هکر ارد تایق هنس رب ردرلشل وا هقرف یکیا هرکص بوبا دلوت
 یساط كنابق موق رم هکر ارد نیکارد ید هنر رددال وا لئاونا

 هکردشلوا عدم داّعفاو نولعب هج" د ندرلنو ردندند الوا ناخ رکن

 نالوا یسادع ام كلوغء یدیا شا رو ص تراشا هدالاب هن رادعهرب

 یسب رب ردراثلوا هبعش یکیا نوارلنوب کرد هلق مان ر الج یسیرب كائابق
 تیک مد یسیرب ردراڈملوا مسقنم هب هبعش نوا هکر د هل بق مان رانا جد

 هکر د لئاشناخزوغا ید یولبر ردرلثلوا مقلم هب هبعشر کس هک رد هل بق مان

 هکر دیراصناو ناوع| كنلئابق ناخزوغا ځد کولبر بولوا هلبمق ۲۶ یس هلج

 ی ولبرب ر د را هل-بق مان یرح اعا قاربق قا ىلقنق زوفیا رانا
 توتکنا ناعاقتیارک رانا هک ر دلت ابق نالوا یسادعا كااخزوغو|یجد

 ناخزوغوا یبصا كس هشاط لوغم ناناوارکذوب ردلنابق مان توتکی
 نیک اردوندنسهقرف تارعنق ىلصا كنس هایش تایقور دن دنس هعش كنس هلق

 ردقیفح هعارب هتشاکن هرزوا قلواند هلربق مانو ز ودلس یبصا كنس هلی

 قالطا ید سالاوقاکا هک یس هل وعنالا نالوا یسدح لریکنج

 هد یک كف وتسم هللادج یلیص اش تالئاقود ردهقرف مظعمرب رووا

 هشرزوا كرانوب هنلوا تعجا رعاکا هسردیا اضتقا ردروک ذه هدنخشرات مات

 ضع قلخ هلق بوئلوب سار ررپ هد هلبقره بویلوا لقتس» عابحرپ لوا
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 ناونع ) رددن رزوا دصمرو ناونعر هدنررک ذ یماکح یسهر نجرال (

 یسهراد بواوا هرب نحو هد نکا سراف 2 یسهرنجرال هکنوساوا مولعم

 رد راو ارفو تا صف همت هدنجاو رد هرز وا قل وا محهرف یکیا نوا
 1 تواوا عقاو هدن..اراس "هرب رج لا فارس رونو وا هدنراا> اسو

 لضاف)ردشعلو ادع ندعاقا یعکیا رد هحرد ۲۵ یضرعو ۸۰ لوط

 . یرلتسا لنهقناط نالوا یسلاها كنهرب چوب هرزوا یکودتارکذ یروباست

 را ندرلنو ردهرزوا قارا یهنم هدالیم نیکرک ندنسابظع قلود سرف

 . اپرقت هکیدلوا فرش هلا مالسا فرش هد نام زز نعلادبع ن رع حرا ن دلا الج

 ا 6ر ممیرافغ یصوص و ىدىاىسەلسزوي
 رگ ولعم یک یکرک یلاوح' را ناک لوا ند دلا بطقریما بویلبا رکذ

  طوضصم قیقعلا لع یددع كرانوب (دصعم) ردشلیا راذتعا ود یدلوا

 تفو بواوا یخ رات 01۶ یراقدلوا مولعم ادعا یدناوا كرت هلغوا

 نالوا مولعع یلاوحا ادتبا ندرلنوب ردشهالوا قیقح ید یرل-ضارقنا
 رد-تلوا راعش ترهش ساثلا نی ود یوتاب هک رد(د وم ندلابطف)

 ردرلشابا ناو قیفح رات بابرا هرزوا قاوادالیم نیکرک هئا یجزوةط
 1 ( راعلاک) ییغوا هنر یدلوا رسم هدتموکح ماعم دنس 0 هيلا یوم

 تغارف ( هندلابطق )ییغوا قتنطاس هلیس اضربولوا نیڈن اج هنس ۲

 ءالع) ییضوا هنر بواوا لوتقم هرکص ندتموکح هنس ۱٩ یدلبا

 هن ر نیغلوا تو هد ۷۲۱ بوروس تموکجهنس ۲ یدک ( كلنا

 (ندلافیس) یلغوا هنر جد كلا هنس ۲۲ ینا (راجلاک) یلغوا

 یدلوا هاش ( نکرک كلا ءالع ) یلغواهد ۷۷۵ هن ر ج دکنا

 بویلا ضب وفل ( هدجم نیدلا زرابم ) یلغوا کلم هلبس اضطر هد ۹

 یدعک (نیدلابطق) یلغوا هن رپ ردشمروستموکح هنس ۱ دڅو
 یدلوا مماق (هاشن اهج) یلغوا هنر بول وا توف هدنرورم هنس ۱
 لبغوا هنر یخدکنآ (ثالاا ءالع) یلغوا هنرب بواوا توف هد ۳
 یدلوا نیشناح (كب دم ) لبغوا هد ۷ هن رب یخدکنا( نوراه )

 نیشاج (ناورشو) یسهداز ردارب هش رب تواوا توفهدنرويع هنس ۳

 ردشلوا قورعم ود لداع کالءو تکرح هرزوا فاصناو لدع یدلوا

 لوتعم هدنلا ین ادف رد راو یر اا هدرلنف و بولوا سانش قسومو رعاش

 ی و م قا ی
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 هدعد ( دجم)لیغواهدعب (هللا دبع) هدعب (دوعس ) هدعب (دجافرش)

 هدعب(دیعس)هدعب (تاکر) هدعب (دعس) هدعب (دز) هدعب (یان فی رمس)

 هکر درارقر هدنفارشدنسممویلا بولوا تموکح*یدصتم (دجافیش)

 یماکح هرونم هدم(( هلک ی یکیا) رد اوا هدیسر دنلاس ۱۰۹۹ هر رعشة نس
 قجا قدلوا بابرفظ هنراروهظ لاس كرانورد هدنرارکذ انهموتب نالوا

 نوا یپسا ههنع ها یطر نیسح ترضح بولوا (هتیلفوبا) یزادتا

 بولوا مدآ لرابموندتمو ل اصر هتیلفوباو رولو | یه نم هد هبت رع یک درد

 كنناورغ او ,دیعق سدق هل. ان دلا حالص رمصات کالم یهاشدایربصع

 هن رب هنافو دهب ردشکاوا كرت هلیس هفب رش سافناو شخلوب هلس هدژکا

 هداتف ید رش هکم هد 1۰۱ هدننامز كلو یدلوا نیشناح (لاس) ییغوا

 هضور هيلا یموم یدلبا هرمداحت یلاس بولک هد رز وا هروم هب دم

 هترزوا هداتف بوو جو یداق زانو عرضد هلاک تور هر هره طم

 تدمر هد هکم ب وابا ب.ءءدو یدلق مزه یا هلر هد دش هرراګو موده

 ندودنک نب رکسع كلاس هلر ليلا فاطا لاعا هداتق یداق هرصاح

 رارکت هد 1۱۲ یدلبا تدوع هنماقم ورک ب ونود راحات هلکعا نادرکور

 تراسخ قوح هلا عطف یزاع رخ بواک هن رزوا هروتم دنبدم هداتق

 كنبوارکب والداع الم هدب رش ماش اس فر رش داناو یدلبا لاصبا

 ندنعصح توش و رکصع یقوتسم هنت ا كنا ل داع كل سد یدبآ هدنلان

 یاننا بولوا زهر هنماما كراک و اضق نکایدلباهارور نوح مافعا ذخا

 هلا د انحا ق افئا (ز اج ) یس هداز ردار هنر هلل وا توف هدش رط

 یلغواهنب ر هلءلوا تو هد ۷۰۶ بو تم وکح تدمر و یدل وا نیشداج

 تم وگح*یدصم هنس 6۷ ( هیطع) ییغوا هنر یجدکنا (روصنم)

 یخدکنا (هللاذیه) ه رب یجدکنایدلوا نیشئاج(رعت )یردارب هنر یدلوا

 دکن (نیدلا لاج) هن ر هلغلواتوذ هد ۷۸۸ یدلوا نیشداح (دج) هنرپ

 ( نالع) یرد ار هشرپ یدک تار یس هد از ردار ه رب

 (نایما) هدعب(نالمم)هدمب (یسح) هد (نالغ) رکیدهدعب(رزع)) هد
 دکنا یدلوا نیشناج (نایلس) هدمب (نابو) دعب ( عئام) هدعب

 (مغیض) هد ۸۷۶ هدعب (رهز) یلغوا هدعب (نایما ) یزدارب هبرپ .
 ( یره ز) هرکص ندنوب یدلوا نیشناح (رسهز نب لطیسق) هدعب
 (هرتف) ردرارقرپ مویلا بولوا نیشناج ( نسح) یلغوا هرکص ند وب

 ( ین ) ( ۸۶ )
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 فرش ( ییلاوباو دع ) هن را ر ب والبا هرمصم یادت و دیقو دحا

 ه دنراراو حارخ اند هک مینا توغوزود هلا ثیفلاوراد هدو یدلنابصذ

 دصرذو هر نیاس نوف سش هد ۷۰. ی دلواراک رد نتفو ب رح

 7 رلیدلنا ط.ض ینهکعورکو رلبدلک نذنفرط سهم ب ولواصالخ ندكسح

 یدلوا نیشداج ( هفیطعو ثیغلاوبا) هن رار بویلیاتموکح تدمر و

 تدمرر ( هفیطع فیرش) هرکصنداو ( هصخ ف رش) هدعب

 هد ۷۶۲ بوبلباتموکح هلن نی رط هب اتم رلثوب تدمر و رایدلوپللالقتسا
 دن دما یدلوا (دنس )هد ۷۰۰ هنر خدكنا (نالع فب رش )

 (د-ددلاباهش ) یلغوا یتراما هد ۷۱۳ ی دالوا هداعا (نالع)

 ل القتسا هحور هحراو هتسهنس ۷۸۸ هیلا یوم هلکعا صد وقت

 فیش ) هنر یدكنا یداوا ( دج ) یلغوا هدءب یدلق تموکح

 فولوا ) ندلارد فب رش ) ه دعا (لع فرش ) هددت ( نانع

 هد۸۰۲ یدلناطب رو طیضلزوک ینانکاو فارطاو یدلوب لالقتسا یک

 هد ۸۰۷ ی دلا بارخ یرالګ قوج بواک ل مظع دردمرکم 2

 ۱ یدلبابصن یطاق ۳ یا ندنهذم یکلامو قنح ۰ یکم هلا یوم

 یرادقهر بوردوک لامرفاو ه هکم ناځدج ا نالوا یهاشداب دنه هد ۰۰

 ۰ بصا سرد یاو یدتاوااش هس ردهرب هلا یرا دعهر و درا افرش

 هث رب بولوا توف هد ۸۲۹ رلیدلوامج مولع ةبلط قوح بوثلوا نیعئو

 هرمصع له بوراو هرسعمو یدلوا نیشناج ( ندلا نزفیرش) یلغوا

 نددنهو یدلىا دهعن هکم رو نولا ك نوا هنس رهبو تعاطا ضرع

 هرزوا قلوا لربصم ال هل اب یجددارا نال وا لصاحندرا هنیفشنلک

 ِ یتدکنا (دجش فب رش) یلغواهن رب یجدکنا (تاک ر فیرش) هنر ج دکنا

 هدعب (نازاح فب رش) هدعب( عاهره فبرش )هدعب (تاکر فیرمش)هننرپ

 . (دجخیع وا فیرش ) هدعب (یابناق فی رش) هدعب ( هصیجخ فب رش)
 دلکعا من یرصعم ناخیلس اشکروشک نارهبحاص هدعدنامز كنود بولوا

 هنربیدکنا (سیردا فبرش) یردار هنرپیجدکنا (بلاطوبا فب رش)
 هد-هب یدنا وا بصذ ( نسعفیزش ) یسهداز ردار هد ۶

2 
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 هنردار نالواّماح هدنرهشعلنو یدلو رارفتسا هدنراما ماعم هنن رب یزد

 لاسراو رب رب وتکمر ويد نسهاک هدر طوب ندنرغآ كنب ردبنالواتوف

 دحوو یردارب ویردب وی هجوعیدادالتق یتدینایک یودلک و یدلف

 نوا کودتا باکترا یعظعداسف هل وب بواوا دیهشهلبایر < كلا هرزوا

 ندنفرط نع ن.دعراو هي هنس یکیاو یدرب و نسارج بيرق نع كن لات ق
 یدلبا عزت ندندب كنا کلم بولک دوهم هرزوا یتیدنلوارکد هدالاب

 تاغتلا یور ند هسوکر نکل ی دراوهماش ه دعب هدادغب ب وحاق نسح

 نالوا یک اعنعتدمرب یموکح هکمو یدلوالاله هللا لاحلوا بویعروک

 ندنفرط نیدلارول یک اح نع هد ۹ رکص ب واوا هدنرادب لوسر ون

 یدنلوا با فیرش ه همرکم هکم (عحارر لضوا كنهداتفرک ذلا قباس

 فی رش ن دنفرط نہ قجاوا یعوعس تاءاک نالوارصم كلم ربخوب
 هد هکم یاد بولک یدردنوکر کسع تویلوا هداداضر هنغددناوا بصذ

 هلذخ نیکعا رارف هع بوي»4 وارادناب تقاع رل دلا هرمصاح تدمر

 تاداسف هو اسب و تراغ رهناخ قوچ ب ویلبا موجه هی همرکم *دکم
 ب ویلبادادما هلارکسع هدقدراو هنا كندلارون چار یدخلوا باکترا

 ثب هرکص یدلق طض یکمو جارخا یراب رص ءب ولکو یدردنوک ورک

 "یضارالوا نتفو بوشآ تدمرب هلج ووب رایدعا درط ینا ب واک راب رصم
 هن رب كهیلا یوم یداکح راتجز قوحو ی دالوا فرطرب نددسدعم

 ققو جد كلود ر دشلوا نیشناح (دعسوبا فب رش)ندندافحاهداتف

 نیشلاج ( زاج فیرش)یسهج وع هد 1۱ هن رر بوک هرزوا بارطضا

 قیسا فی رش ورکه نب ر بونلوا درط خد لوا هدنروم هنسرپ یدلوا
 یلغواهنپ رب وئاوا درط ورک هرکص ندیآ ج وا یدنلق هداعا ( جار )
 جارخاینا(شیردافیرش) یسهجوعهد 1۲6 یدک (ماففر یش)
 فیرش) هنر هللوا لوتقم هد 11٩ یدلوانیشااج هنب رب یسودنکو

 تبقاع بوکح بارطضا رادسقمر هدنلناوا یدلوا نیشناج ( یغوبا

 یدلوا مقم هدنفارش بصتم نامز یرادقم هنس ااو ی دلوب لالفتسا
 ردششود ےظع فالثخا هثی رلارا هرکصندودنک بولوا یدالواقوح

 هدنراما ماتم كاتشالالع ردارب یکیا (هصیقو هنیمر ) ندنرلجا نکل

 یرانا هدک داک ب ولوا چ ریما سرپب ن دنفرط مصم ہرکص راددلوا رقتسم
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 اس مع نو ع رج ن, هل ند هکم لاها اب ويلات هروجو طظ

 مدقاندنوب یدلف ع زر ید یربسح شک نالوا هدئرزوا لدعسا رح

 راد هنخر ییسهشوکر تب ور وا کرابم رحلوا هلا س و د نيعا یطمرق

 هرزوا هج ووب لدواد ی دیا شمل و ارتس هلاربنج شک نانلوارک ذ هدکدلبا

 راکم قباس فی رش هنب ندنفرط هغیلخ نیکعا عباتت یسهرکنم عاضوا
 كع امده ییهعلق یک و دلبا ثادحاو اش ه دنرزوا س قیا لیج و هداعا

 یکاحعوشهد ۰۹۸ هدننامز كلوب یدننفسالجا هتراما ماعم هلا ی طرمش

 هلساسوب هلکعا عزت ندند كنآ یئراماو الیتسا هب هکم ب ولک ز رعوا
 هدهکم ندندالوا نسح ترضح ع یلوا ) ی دلو ضارقنا
 هد ۵٩۸ هرژوا حورشمهحورلنوب هک ردهدنرارک د هداتفوش ندنآتموکح

 هکرد (هداتفزپ زعوبا ) هبلایموم یرلادت اردرلیقاب مویلالا بودیاروهظ

 نعاس بحاصیدنک ردهنع هلل| یضر نس> ترضح یدج یش نوا

 هدنسهعلق عش هدنلصا بولوا مدآ ع اطموربتعم هدنس هرا یم وقو

 هدکد لبا هدهاشم یی رلفعط كتس هقناط مناوه ی دردبا تعوکح

 هج راو هندودح نعاتو یدلبا ذخا ندنرادب كرلنا نیمرح توکح رکسع

 ندنایرع ب ویلبا هب رتو رادتیهلروک ك ارتا رفاوو یدلوا یراج یکح
 0 ا 0ا یکیکرکو یدلقادس رکسعقوج یخد
 یدنا هغ رز وا كولس نسح هدنلاح لئاوا رلیدلوا ناساره ند ودنک

 هنن رزوآت ولوا عقاو ترفاشم هدنراارا هبایردارب و یدردزآ ییلعف هرکص

 مان عابسلا یداو هدلوب یدیاهجس هل ید نس> یلغوا ی دکچ رکسع
 یدلبالتف نع توراو ورلبا نح ییغوا ید هتسح هدنرک دشرا هلع

 هن روض یسااب ب ولو د نسح یدلوا كا ضع تااغب اکآ ندبسو هداتف

 نو ز تاغ تقولوا یسودنک یدابا باتعو رازا تناغت کا هدک دلک

 كتب ن ل نسح ىدا هتسج
 ۳ ولد مرد القو بور وک ینبض# هپ ودنک

 باکترا قنایخ نوعا صیلخ یی ودنک نیکغا عید نک ودلبانیع

 رد هتسخ كړ ما بویلیا عج ینارشاو یدقیچهرمْط بوغوب قیر دپ نوکر و
 ندنا یدرردستیا تعی ن دودنک هلابیرفوید ی دلباد-هعیلو نب و

 كئردپ یتوبات شوب ر و نفد هدا لوا یتسهزانج كنهدانق ب ورکو رتا

 (نسح ) هلا یوم اب وللوا نفدو یدراقیح هرشط هرزواقلوا قیم

۳ 
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 ندبزوغ وصناق نالوا رمصم ناطاس هاشرفظم یهاشداب تارک

 ندنس اما هللا رکسعو هز اځ هبحو بوط ر داو وصن اق یدلبا ا

 ان روس هرهدج نیسح یدردنوک هندادما كرلتا ید ۳ یدرک نیس>

 نیفلوا یرا هش اضم ههرمذ هرکص یدشللا هعفد یکیار هلا رافکو

 كتروتک هرمخ ذ رادسشهرب ندنع بوردنوک ربخ هتفرط رف اظ هلا یعوم

 هعفدو رکا یریزو نا رکنا شلوا هداداضر هصوصخ و رفاظ یدلبا دار

 رپیدت هوسوب و یدلبا عن وبد رارتسا هنسره بول وا تد اع كسررب و
 نع بودا ظیغ ید رک نیسح ندییسو ار ز یدلوا ثعاب هنب راکاله
 کالم تقاع هلا راهب راحو هرمصاح هنس جاقرب و نانع فطع هن رژوا

 (هرقف ید رد ند رطس یعلا) رای دلوا ضرتنم هقرذوب ویدلآندنرللاع
 هن رزوا هلک یکباو ناونعر ردهدنرارکذ تاداس نالوایتالو نیش رمشنیمرح

 هد ٤٤١ رار د مشاوه ه راتو رد هدن رکذ دتیلف ون ندرلنو (ناونع)

 كرلزون راب دل وا ض رفنم هد ۸ ردراش | عزت ندنرللا یسوهون ییمرح

 تواوا (دج متاهوبا ( یسادتا كرلنوب رد همرکم کف ییموکح رقه

 *هلذاو هعذد جاقر هرکص یدلوا هن رزوا لولس نس> تدمر ه درادتا

 (هتیاف) یلغوا هنر و تافو هد ۶۸۷ بویلبا تراسخو ترا یا

 یدک (مشاه) یلغوا هد ۰۱۷ ندشتوفهن رب ید كنا یدلوا

 ییغوا هغ ر و توف ب ودا تموکح هنس نوا هنن ر زوا لواس نسح

 ندح رما نلک هلا جاع هد ۹٥٥ی دا مدآ لاظرب یدلوانیشااج(مساق )

 هلکع | رارفو هرداصم نب رللام ل راج نالو ۱« د هکم هلکعا رش راعشتسا

 هفیاخ هنسیسنربا یدلیا بصن ( یکم ) یسهج وع هنب ركنا جخربما
 یلغوا هن ر ځد كلا یدلق بص ییاسبعیسهجوع كنان ر و لزعینآ
 ج ریما یکی مان نیکتشاط قجلوا یعوعسم كن هفیلخ یدلوانیڈناح(کم )

 یدشوک ود هلکناریکمهد دهد نه هدک دلکیدلق شراسینارعكنآ بوبا

 یدلباهیصاحتدمرب یتا نیکتشاط یدنامق هر هعلقرب دل لوا بولو | مز هن هو
 رهناځخقوح و یدلواثداح هتف هد ههرکم ةکم ندږسول ب ودارارف هدعر

 هتراما ماعم ب ولوا نک اس هتف هدعب یدلوعوفو تراسخ هعنو اعل

 ردشلوبعوفو هد 0۷۱ هعقووب یدنافبصن ( هتلفن یسعن دواد)

 لره دیک و یدالواهدوسآ ندب ردو كنجهدناب>ارک | ًلیارنکمیردارب دوا دوب



CT) 
 ز هیدوز هدنرو رم هنسرب یدسک (لیع ا٣ا فرشا كلم ) یردارب
 ینایع ( رهاط كل. ) یس هجوع هش رو عاخ یتا بویلبا روهط

 ف رشا كلم ) یلغوا هنر بوا وا توف هد ۸۶۲ راردلبا س الحا

 یدلبا روج قوج هقلخ بولوا مدآ مل اظ رپ یدلوا نیشن اج(لیعاعءا
 بوش یساعددب كةلخ یدلیف هرداصم نب رالامو لتق یر هسع قو>و

 یح رهاط ئالم ) یس هجوع هنب ر هدقدل وا لاله هدنرو رم هنس چوا (

 ید تا (لیعاسا فرشا) لقوا هرب یخ د كلا یدلبا سولج
 هلا یتییعت رل هب روز هنر جد كلا (فسوب رةظم ) یس هداز ع هغ رب

 ) نب دج ا رصان كلم ) هنن ر ید كلا ( لیعاسا ن دج لضفء

 كنا (فرشا ن, نیدلا حالص دوعسمكالم) هن ربخ دكا (یبح رهاظ
 ندهورکوب هتب د تدم رب یدچګ (نیسح دیم كلم ) هن رپ یخ د

 ) بواوا نيشذاحتدمر (د2 لضم كه  ۸٩٩لیذ )را داوا ضرفنم هد

 یزروهظردهدنرارکذ رهاطون ندیاتموکح هدنع هرکص ندرانوب (هماک
  ۹صاع نالوا یرادتا ردشاوبع وفو هد ۹:۰ یرلضارتناو

 کالم بولوا ندندالوا زب رعلا دبع ن ر٤ ند هیوما یافلخ رهاط ن

 هنس ۱۱ بولا ندنرللا فرش نضعب و ندنرالا لوسر وب ییضعب كع
 لخاد هلا قب رط هن هنع كنو ردشم وا لوتقم ص یداوب لاالقتسا

 یردارب هنبرپ قدلوا عاطهنلیصفت كننيدلوا لخاد هلهجو هنهکلمو

 ردارب هنماقم جد كلو یدروس تم وکح هنس ۱۳ ىلع نسل اوبا

 لهاو یس یدلوا نیشن اج (باهولا د-بعروصنم ) یس هد از

 ند همرک» *دکمو ات هسردم عن یدیا هاش د اب تارمذلا رشکو قاصاا

 هنن ر بولوا توف هد ۸۹۶ یدلبا مارکآ بودروتک را بیک مع لها

 هل-اب و یدلوا نیشن اج (باهولا دبع نرم اع رذ اظ كل ) یلغوا
 فاصناو لدع یدلوب لالقتسا یلک بولوا ذفان یمکح هدنع راطقا
 داقتعالا ےک نس یدلبا لولس هنکلسم كلرورپ تیعر بولوا یحاص

 بوم هللا بیعر یدیا هاشد اب الع بحو ع لهاو بهذلا ىىفاشو

 هنکلم لاوز تل اح وب بویلیا ضرعت هفاقوا هدنرعرخآ جا بویلوا
 هدمانا لوا بول وا لوغشم هروما ماظن هدفدلوا هاشد اب ردشلوا بیس

 هلبایراعالبتسادب عضوو تراسخ لاصیاهدنه لحاوس ینیع الم لاتتروپ
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 ه هلبق هرزوا یسکوک ىلا لوصو هدنتلا كنغ اکی یلا عاص هدنرب یتروبو

 شاواشارت زونءاوک یرایوم كنشابو شمراو هباوخ هکابوک بوتان وشراق
 شاراقرر یرلعهرب كنلاوعارذرر یرلدعاس نوزوا یل: نکل مصق یس هقرا

 هدنلع یکبار كن زود مانوطررب یراءمرب كنغاناو عارذ قع رر یرلقاج و
 هدتس هقیقش نکلراو یسهرا هبرح زج هدندع اسو یراهراب علق میفیفخ
 ترابزیئوب شا تباصا هجنراو ه-نغابق كنب زوک هکراو ہرا ےکحرب
 ییفیک و و شبچ مصب ندراغ لوا هللا نوعب ن کی یعا یس رب كرلندیا

 ترضح رلضءب ردا تور ود مدیا هدهاشم ن خروع ندا تیاور

 نع رلضمب رددیعب زوسوب نکل رثیدتا نظ هرزواقاوا ههجو هللامرک یک
 یو هللادنح بلا و رایدابا نیمگ نس هلوا ندنکو لم رچ دوخاب ندنسامع

 جد هب رغر) ردا رکذ هد هیاوا والا د ومع یبزرلا نسلا ن لع

 دئس یدب بوراو هغ رش ج نوت اخرب هدنرهش دیز هکر د بودیارکذ
 توف ند همعک قوح بواک ەد زەن هد۸۰ ۱هدعبیدلناتروایرادعم

 ی وک هع ج ید :ایق عضو دوع هرزوا تداع هن رزوانوئلوا نفدو یدلوا

 دوع یکهدرزوا كربق یدبا نوک یکی د| كنیلو الا یذامج هک هدقدلوا

 كربقاساو لاحر هلذلوا عب هاش هدرهش تفت 5 شم هلشا هکعلا تکرح

 "لاو یدردبا تکرح تک هظذو رلید روط هاش ات یوشوا هن رژوا

 ندنرزوا كربق بودیغ اط قلخو ید ردنوکر لیقاسب بولوا ربخ هرهش
 هدقد) وا هعج یست ربا رابدلق اش هق ودنص هغ رب وزلید ردناق یدوع
 ادک و یاب هسیاراو مک هدرهشو یدلشاب هکعلا تکرح جد هفودنص

 شاوح هلج یخ د فرشا قحرایدروک یلاحو بوراو هلج ربیک و رغص

 یدلیا هدهاشینانامزرب بولکهرکص ندقدلیق ینب زاغ هج هللا یدخو
 ندقلخ مندراتروک نیل یار جد یتل احوب یزرخ موق رح خرومو
 نع فرشا هللادنع لاو ردشابا قیتحوید م کد ردا تاور بودیشا

 تکلعو یدک شوخ یفو بودی اهاشداب ,I ضراعء ین ەدنکلم

 هاشد اب رورپ لهاو ی “ علسو ملح ید ودنک یدیا هدوسا هدننامز

 یلغوا هن رب ردشلوا تو هد ۸۰۳ توروس تحوم هنس. ۲۵ ىدا

 یلغوا هرب بولوا توف هد ۸۲۷ یدلوا نیشناح ( دجارصان تالم)

 هش رب بودا تاقو ید لو اهد۸۳ «یداوانیشناح (هلاد.عروصتم کال م)
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 مان نیدلاردب ندارحا هک یدلبا روهظ هيرب هدنتس هنس ۷۷4 هدنن امز

 هن زوب یکیزو كنا هک ید روغط داورپ هر اجر هدنس هناخ كل هننک

 هدنکوا یزوک کیا بواوا یزوک تردو یزوش وب یکیاو ی دیا هاشم

 یرکا 5 رطر ینروبو هدنرازوموا کیا ی رلءهلوو ىدا هدندرا یسکداو

 یرالقو یک یاسا ناسا یاسا ی داراو یرابژآو یراشیدو یدا

 یدیاراو یغ امر رد رد هدنغانا ره بولوا یعاا تردو یدبا هد طسو

 رداقلا هللا ناعف)یدیاراو یبرف یک رلتروع هدندراو یرکذ هدنکواو

 دن رلارا هلیاهکم فی رش بوراو هب همر کم هکم هعف در هیلا یموم (مويقلا

 یا یباح ریما رمصم هدعب یدئلوا اش یس ودرا لاب بوشود قاقشرب

 ۱ لب برد هه و ص بوااق یک سوب هدنا تدمرب یدتاب ایا هرصم بولآ

 دو مع هدنع اا یوعم كف رش ام دم ید و لوصو هنک

 عفدیلا نیدلا سش یش اوط ینبدقارب ماقماق هدنا نکل یدبا شلوا ادیپ
 یلاها هدقدلوب لوصو دهاح هعفد وب یدلبا طب رو ط.ط لز وک یرهشو
 هکر ه یدلوارللدرونک هنسهناخ هلا رکنو ےظعت تویلوشراق یودنک

 رخو لقاعرب یدلبا لیتو مارکا یظع دنم اقیناقاص وصخ هجنر هبنرع
 هد ۷۶ ردشاوا هاش داب هئس :۳ بولوا هاش داپ تارلا رشکو شیدنا

 یقو كلوب نکل یداوا هاش داب ( لصفا كال م) غوا هنر بولوا توف

 ماما هاک و هک» یافرش هاک رد-شایا روبعو روم هرزوا لالستخا هلا
 هدوسآ ندن راغو دا هثب رلتب الو هماهت ناب رع 2 تنم هک و یدیز

 یدبآ هاشدان د عر کو لداع لضفو علها ردوا تو هد ۷۷۷ راد دلوا

 تاقم طو جرات مان نویعااذهرت هدنرک ذ نعلاوحا ردا فلاب فق هکر

 رحم ف راثآ كنا یرمهتع ناک 1 ناو یر ص راب خالا رکو نگ یاهعد

 هدنمانا كلوب یدلدا سولح (لیع امسا قرشاتالم ) یغوا هخ ر, ردندنفر

 ناوجر دنر كالابج اعاص هک یدنلوا هدهاشم یسب» رغرب هد رات ۷۹۹

 كجرک دم لدراید نا وج رل دریک هنګا هراغمر رلثویق نکردوک نوبق

 یدابا ربخ هرهسش بواک و یدنود هورک بوقروق رونا تیمرب هکب دروک
 راو نةك تاق یدب هدنرزوا رونا قیم ناسنارب هکر ابدروک بوراو قاخ

 هک راو ییدراص نوزوارو راو باوئا هود یرادم تاق قرق هدنتلاو

 یزو ضایب شمهلوا هدرزآ الصا یعسج عارذرب ینباو شب زوئوا ییوب

۳» 
۱ 

: 
۳ 

 شا

 نت
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 یدلبارم سک روس وراح دلکنا بولکروصتم یدداادبایشاو عابتارفاو

 ؟هسردمر ید هد همرکم هەو رلوماحو را دسردم قوح هدنرا هش و

 عج ر دمو لقاع یدرب و ماظن هنطاس نیبآ یک کرکو یدایا انب هلیلج

 هلباینایخ كنب را هلوک هد 1۷4 تیقاعیدیاهاشداب شددلا تیقاع ملحو

 راششخ وراتلاتسا هنخشاشم ناب رعو هتلود ناک را لج لاب بویلباكولس هنیرثا
 ید ز دجا ماماندآ حورخ اهدعمو یدلیق باج نر رطاخ هلکمر و

 که 1 تقاع بوک ی را هکر مو كج هعفد هنر هلا

 كهللا یوم هلبا ىلتق ك هالا ص ەتس» هقاخەددادغد ی داوا لوتةمەدنلا اتا

 ماماربتععو فو رعمتناغ:هدنیرلا تند هعا هدب زردنلوبعوقو لتقهدنوکرب

 11٤ رفطم یدلوا ماهاه:س و اط هدب ز نسح دمګ وا هنر كنو ىدا

 وود ھت هلا هدز بول وا ءاشد اب لقت هدنع هحر او هن رات

 ماما یربخ بواوا توو هد هر ول ج ا ) ردشلبا كس هلعو ر هب راخ

 لوا یدتک یرکا عج كنعو یس هیوعم كرصع هدو داوا لصاو همس

 هةیقطایف ردشعدیدب ارکر اک هدانز ندره رمشعش مزب ییلقهک یدیاهسوک رب
 لغ وا هنر یدیا میصئو یخسهاشداب كراشم دند رهو لضصافو ا

 لماکو بب داو لصافو اع یخد وب یدلوا نيشن اج (رع فرشا كالم )

 سععدناکد هدنفجاقر تویللا E هع رس لع هدنکل هدارهش یدیاهاشداب

 تویلنا قله اشداب لژوک یدلبا اد تک اتم ید هدنونف اس یدلوا

 هقاقنا هبرغ) یدک ( دیومالم) یردارب هنر هدقداوا توف هد 1

 دشا رعشه یتسولح دن وهو د تورها هان هرژوا یسهدعاق برع

 ج رم یلخ رهش نوتو یدلک هروهط هارازر هدتفو یراکدتا دایرف هلا

 دانحا و دعا یدنلوا ندو لس ی هزانح كموحح هاشدان و دعا رل,داوا

 قو رلیدلوا نوعو بیطع سره تورو راحل و روم ص هبا ماو

 طورو طض EGE نع تکلم بوتسوک لاغتشا هتطلس روما قتر و

 توام هاک و بلاغ هاک بواوا ی راک ذج دودد دهن ها هدب زو یدلبا

 هدد عو رفظمو روصهو بلاغ هدرارهس هعت دهن لصاطاو ردشاوا

 یدلاق ضراعم هیودنک هدنع تله و یدلک بلاغ هلبا تیلک هنس ادعا

 كنو یدلوا نیسشناج (دهاع تالم) یلغوا هنر بولو!توف هد ۱

  (ar)ی) (



 (روصلاله) ۱

 یرالغوا لروصنم کالم

 دب وم) و( رع فرشا )
 (بواروص:ء)و(دوواد
 (لعدهاع) لغوالدب وم

 لضفا)یرالغوالدهاح

 ( هللادبع ) و ( سابع
 (یسو)ییغواكمللادبع

 (رهاظ) ییغوا كفسو

 (یصان) لغوا رهاظ

 یرالغوا كسابعلطفا

 ( لیعامسا ف رشا )

 ىلغوا كلام راع ) و
 كليع امسا ( ليع ام )

 فرشا (دع ) ییغوا

 یرالغوا كالع سا

 (رهاظ ) و (روص )

 یصان ( دجارمعات ) و

 فرشا)یراغوا كدجب
 (روصن )و لیعامسا

 یلغوا كلیعاعسا ی رشا

 (مساقلاوبا دوعسم )
 یرشا) ینغوا كل رهاظ

 (دب و۰)ییغوا كفرشا

 (لغوالروصنم)
 ش)
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 ساب رو ید رارولیب نی رالصا ب و دیا ظفح نی رایسا ید راود-:ک
 ےک ماننوراه ندج ندرلنو نامز دعب یدیاراد-. وک ناص ا و

 ی دابا لوخد هاب رلتھدخ هسا ع یافلخ بواک «دادغب هلا یترشع

 ندلحا یودنک هلا تلا سر هنک لامع ماشورم ے۰ ندنرلفرط تاعفدلاب و

 هددادش ه دع یدنل وا شومارف نا تولیقاط یان لوسر هر ودنک

 ید هدرصعءو راب دالا لامتا هرمهد ندا داش هاکع | روهط لدا

 هرانوب نیدلا حالصرصان تالمو راب دلق لیصعت تهابلو تاالج مظع

 یداراو هوك فن شدند دافحاو دالوا ثالوسروب یدلبا ماحاو مارکا

 . رداهب و عیجش یسی رر رهو یدیا رذیاو رزبب هلبا تاراد مظعرب یرره
 یردار هد ۰1٩ بولان نردلاحالص یدیارلهدآ قبال هلودو تسانرو

 بوشوق هک هل كلا یلوسر ونب هدک دلبا لاسرا هنکلم نع یهاشنا روت
 دلرا ب, رعنود سد یدایف هص و 0 هلوا دیعم هل.ا یمار کا كرلن وب

 تلذدعد را؛دا وا 0 ES 3 ک ولم هد . ولاو لبات هرلتلاب تولک هثع رلنوب

 نداوسروخ (دصق)یدا شل وانا هدالاب یراق داو اها ڭى داب هلوک هل هن 3

18 
 "یراکالاراد بواوا ھ۶ رفن نوا رلود رد ۰ ترا ذ رلذلوا هاشدان ° دع

 ه در هس ۹ یرلضارهناو 1 یرروهظ یادتاو یرهش دبز

 تباغب رگ نیدلارون ( روصنم تام ) ۱ رد ه رزوا لاوئمو یر هلیاسو

 ۵6 یمو» ی ر وما هاد ودم ثالم ند هی وبا تواوام دآ ردعو لذاع

 قعکلوا مزاع ههم رکم هکم هدنسهنس 1۳۶ كلذ دعب یدبا شلق ضي وف

س ثالءمسرواواتو ی کا توغارب ماقە اق هدنک یا
 "نیس ن دس _

 ماست هسرولک ید لماک كلم مرد بولبا طیضالقتسم ردقویذس- یک
 قگلوا توف هد هکم دوعسم ئالم هد 7۲7 كالذ دد یدید نیسهلنا

 یدمردشکد یعاضوا اعطق بولوا رادربخ ندهیض رومعتم ه دو طوب

 یدرب و تیشع مات هن روما ب ولنا افخاو مک توف كدوعسو

 ب: رغتو نن نیکو مادعا نوک راج هلوا ضراعم هب ودنکه دصوصخوب و
 تصحر هراز دبا اض:فا تصخرو تل سا هرلکحهأب رب و تلاتسا یدلبا

 هکعا ررفس هفارطاو ی دلوا ككلام هنع كلم هلا تیلک لصاخ او بورب و

 هدي ز هدنسهئس 147 یدلیق رس یر هلق ندیا اضنقا یرضست یویلشا
 هبا یوم بویلبا تدب ندهتسک ماندجا ماما هد رهش مانالث یسهقاط

 ی

۳۳ wey 
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 یدنلهتسخ یاساف هدنس هنس ٩۰۱ یدنلوا ا دقع هلی ایمامهااشاب دواد

 قوح هدرصم بودا ادیب هيج دتفر هدانئاوب هن یمدش اط نابلح

 یدلوا توف بویم هلو تقافا هللا هصغو وب یادیاو رلب دلبا تحاض

 رک یدبا هاش داپ رخ لهاو رادن دو لقاع یزارفارمس كنک ولم رص م

 قوح ىق هددالب راسو هدير نیمرحو هدش رشسدق رکو هدرمصء

 ردشلیا انب اددح هدفدلوا قرع یون دصس اصوصخ ردراو یربخ راثا

 هذتف هرا تکی ینامز كنوب یدلوا نیثذاج دج(سصان كالم) یلغواهنرپ

 ردشم هک هروهظ یشرب یربش ندنر هتف رصم هدتفو بوک هلا داسفو
 هدهربتسمرپ ؟دنس هنس ٩۰4 یدبا مدآ روعشو هیف سرا یخدیسودنک

 هل. ایاقنا دانحاو اما هن رب یدلنالتقبوروشو د یتصرف كلای اجت اموط

 بویه هر و ماظن هشیارب جدو یدنلوا بصنیدنب وصناق ( رهاظ كلم)

 هنسر, یدنلوا بصن دالوبن اج ( فرشا كل ٣ ) هنر و علخ رخا
 یاب اموط ( ل داع كالم) هن رب و علخ دوب هد ٩۰۳ هک هدر وره

 ناغملش ناطلس یدک یروغ وصناق یتا کلم) هر یخدکنا
 كلم ) هد صم هدقدلوا دوم یسودنک بولا ندا كنو یرصع

 نضرعتم هیلکلا لبا لقا كلا ب ولوا یا حار اعوط ( فرش

 راذلوا لصالا رح نعي یلاوع ندنعورف هي وبا (هماک ییکیا) رلیداوا
 رد رلشبا تموکح هدنع هکر د هفرُف یراکدید لوسر ون راتو ردهدنرک ذ

 هاو صا كرلنو ( ناونع) رد هنن رزوا دصعهر و ناونەرپ هرعذ وب

 لاوقا حا هکنوساوا مولعم) ردهدنن اب یراکدلبا لوخد هلا سر

 ار ز رد هرزوا قلوا ندنلسا وام ناسغ ندب رع صا كرلتوب هن رزوا

 هداك مان(هيلوسرلاةلودلا رابخایف هبولواللادوقعلا) ه دنا یقلود كران وب
 لاعت هللابذوعن یتاسغلا می .الا نب هلبج هدنتف الخل رع ترضح هکر دیا رک ذ

 ه دقدلوا كاله هدناو یدنک هنناب كنلارق مور بواوا درم مالسالادعب
 هشالو ن اکر بولاق ند هذیط طق هرکص ن دندرب یدالوا ضعي كلا

 نیرلناسل كرلناو رلیداوا نکاس ه دنسارا كيرشعرب مان كم هدناو راب دلک

 عطة۰ یرابخا كرانوب  دناتسسب رع هک هلی وش راب دلبا طالتخا بوئرکوا
 هرزوا قلوا ناکرتیب راو دنک بولاق مولعمان هدنناب كسان کا یراتیفک و
 یدبا رالکد لف اغندهقیقدو رالوایعالطاو قوفو هلاع تةیقح نکل رلیدلس
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 یدیا راو یشاط یکلب رب ك هسی رب هدهروبم دل هکیدلک هروهظ
 ی دلرق بوشود ندنلا نوکر, یدرابا لامعتسا یشاطلوا وربند هنس زونوا

 هلایدروف بولاق ناربح فد رح یدغیچ دروفرب ردققمراپ ندسنجاو
 هدا كرد زر هل وپ یدانا كاله توذوص ین ہرا لوا هدقدلا

 ر درلشا وا ناربمح ص۶ ی الفع هلج هنغد دلوا لصاح موعسمناویح هلوعم و

 یرادلوو یدلبا حوزتبواک هرومظ یلسانت تآآكنروعر هد هروب نعنسیخدرب
 هد ۸۸۰ هیلاراشم هاشدابن زادعب ردشلوا بی مار دو یدلکهابند

 مظعهدهروب نه هنس)یدلباتاربخ قوچ بودیک هننرابز فی رش سدق
 نوڪر قح رلیدلوا كاله هلج رلیشاوط نالوا هدیارس بولوا اب و
 مور هد ٩۱ و ۸٩۰ ردمروئوک همرح هللا ودنکی زوب راقرفرشا

 د زيا ناطاس ندواع كولم یراموعم هرم تالا كل رروالد

 هطانرغ هدرلانئا وب ردنیلیق ناب و حاضبا هدنس هجرت هجرلا هيلع ناخ

 نرافدلوا هرزوا بارط ضا تداغب هل بس یموعه كنرف ںولک همان ندنک اح

  هدفرطوب نکلرلیدلیا ساتلاواجر نسهلوا تناعاو دادما هزودنکو مالعا

 نالوا هدهم اة هروشلا دعب بولوا نکم تنواعم هلغلوا ىع ور لرکسع

 هماخ هسوا رارغا تغ ارف ندر داسف وب رکاو یدنلا ردغاک ندرا رطد

 یدنلوا اهنا یکج هلروک ندعاق اراصن هل نالوا هدسدقو بیر
 0 لا ند البتعاو موج هادا نیع الم هنب بویلوا دیفم *یشرب نکل
 هلا یرانرمضح ناخ د زاب ناطلس پول همان ندنر اساچ هک دعب رلید
 نيد مزب رلنا یابنیاقشعا ضرع نس هلوا نیعم هی ودنک هدکنج نالوا
 دادعسا ند سچ قالخ هدهس رووا لادجو عاز هد ری رد ریش |دنرق

 رصد ناطاس هدهعذ دوب یدلبا مارک ا هتسعلیاو یدرو باوج ود زرعا

 یره ت تداع هدنرافدلوا لخاد هی هره او یرکسعرمهم ردسلوا روصم

 تیاغب یا اقرابدلبابلط شش نوتا رزوب هرفنره بویلبا عمجت هرزوا
 بویلبا عج قأود ناکراو ییهفیلخ هک هلی وش یدلوا ردکتعو ج زم

 اضر م هرو نونلا رشبللا هرفن ره نکل ردقوب متردق هپ هن نخ ردقوب

 رانو ښا هاش داپ هسرازتسا ییک رهمما هتشیا هفیلخ هتشیاالاو شوخ هسرررپ و
 ناطاس هدنرل هئس ۸٩ و ۸۸۰ رایدلوا یضار هرکص ندهب رول یدید

 مظعا رزو تقاع بولک هرو-هط علاقو نانلوارکذ هدنس هجرت دیزاپ

 نیک

 فا ی کد

 اے و
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 دارگن هلفلوا مرهم بوکج رک ثب رزوا كکب راو-هش نالوا هرژوآ

 ندفاقواو ند رلناک رزاب و عج ج ںویلوا ی رادتفا و بلترت

 ییارمسقالا نیا نیما مالسالا حش نکل یدل اتفتسا ہدنباب قلا لامرا قمر
 ندراس هعدلوا ما هیلکلالاوما نالوا هدا رعاو هدرس بویلوا لاق

 یک اشم نایرع ضب هداننا و یدری و باوج وید نوا لال قالام

 یسودنکت قاع یدلوا هدان زځدبارط فاو لژلزت هلب راغیا ناصع جد
 رفاو راب دابا تناعاو دادما یخدا رعاراس یدابا كرادت نوتلا كبیمرکب

 بمان راداود كبشب یدنلوا كرادت رکسعیرادقم ترافکب ولوا عج لاھ

 مرهنهیراوهش بوراویدلیف لاسرا هد ۸۷هونییءترادرمس هپ رارزوا
 یرغ ند هعا مانوط هز هدلا لراو هش بولائس هءاق هدردو یدایق

 بلصهدهرهاقو ذخا تبقا بورا ا نصح هب هعلق لوا مانا ج اقر یدلاقیش

 هد هرهاقو ید مارکا هرزوا لاک هدنس هل اعم قەدخو هکبشا یدللوا

 هب رمصءدالب بت نح نوژوا هد ۸۷۷ یدلوا راکانشو رااغنود مظع

 لاسراو نییعت رطسع بت رع هن رزوا كلا قرشا نیکغعا مو هن رزوا

 مور هاشداب ثالد دعب یدنایف مزه ی رو سو عفد یرضم تودنا

 دا قوفبولوا دراو ی هلناندنفرطناخ دم ناطاسیزاغلاو ح وتفلاولا

 هب دنیف سر هدلو نکرواکهرصع ندان رد یاو یدئوا مظعنز مارا

 دن رزوامورو مصمتالا# هنلارقكارف ندنفرطنسحنوزوا بولک سار

 یسسلاكناخ د# ناطاس یدرک هلا بوتکمر ولد ردنصرف نسهدناموعش

 یعلیارب یدیاشاق هدعب یدزتسوک هیادباق هدرصم بولا یب وتکم لوا
 نانطاس هنس یستریا یدردنوک هشفرط مور هلباهلب رج یانادهو پاتر

 یکیدلیا ناب رپ نایعج هللا تیلک بوزو نح نوزوا موح رح د
 یدلیق سابلارلتعلخ هب یب دم یابتباق بولوب لوصو هرصمیریخ
 هساهاکرد یرازرضح ناخ دح ناطاس نسح نوژوا هرکص ندنوب

 كصوصخ و هدک دلتا احر نساروب ودع یرحو لاسرا هءاشعارض

 هلغعل و ارا هشا ینددلوا جاع هتعافش ماعلا لرصم ناطاس یلوصح

 نعضتم ییعافشیخدلوا یدلبق لاسرا یبا هتفرط یاناقنسح نوزوا

 ناخ دع ناتطاس يکبشپ نالوا یس اما مدقا هلبا ھال فحتو ةمان
 هدام بب رغر هدرصم یکسا هد هرز نیهتس)یدلدا لاسرا هنن زللودفرط
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 نوب ینلاو خارخا ندسبح یی اغب رتو یدالبا رارف هیهعلق بواوا مهنء
 شعاب هننالدخ كياساق صوصخو هکندنا ردانظ یدلیف اقعتسا هنمرحو

 ییاشاقو راددراو هک ان یدلبا رها هبا رها نالو ه دنا اغب ر سب هلوا

 یسعیا لوف قنطاسو را.درونک هلع یرلکدید یسوق رب ز هد هملق بواآ

 بول اقراکب نیعت» جاقر هرکصیدلبا ددر” رفاو رلبدلیق حاطاو ماربا هدشناب

 تقلاخم راب دشا ءاشداب ییابیاق یتلخرکسعو رایدراو هن روض > كناغب روی
 هک ارج ةلولمو رابدلبا تاک داراوید ردلکد بساتم هله جو ر تّميا
 بول آ ندافب رغ نیس هضقر و مس مان ةا ٣ نالوا تنطلس راعش هدنرنب

 یابتاق مرجالف رلید د یدلباد رم هةن تطاس اغب رتو را.درونک هیاساق

 رکح هنسسلوا ع ولخم كناغب روم یس هج بودروتک یناضقو یی هغیلخ

 بویلیا سولج هن یاشاق (فرمشا كلم) هیلایموم هرکصندنا رابدلیق
 راوس هنشخر ندلح لوا هدمب رایدلبق تع ندودنک رصم ناک را هل

 لخاد هرکر صقو رابدپ روب هدایپ هصا واكننآ نایعاو اما هلج بولوا

 هلجو یدناوا تە هلا دماع تعس و ی دروطوا هشت رزوا e3 تولوا

 نوک یلاص یجندب كنبجر ۸۷۲ سلحم وب رایدپ وار هدنکوا كلا ناکرا
 بوتوط یکی ربخ هک ان یدلبارما تعاس لوا یابتاق سپ ردشلوبعوقو
 هنب رهش طایمد هلا مارک او زارعا ییاغبرغ لوزعم هاشداپ هدعب راب دلبا سبح
 نکردیک یدلرب و تصخر هرزواقمالواعام هک هثکولسورپسو لاسرا

 بویمرب و ىلا اسب رت یدتسیا كع وا یتلا بوشپ روک هلبا كنا یاساق
 راذتعا هبت رم لاک اکا یاساق رابدشاغا ید یسکیاو رلدلبا هقناسعم

 ل وصو هرومأم لح اغب رغ ندنآ یدر و ایشاو لاوما قوج یتق بویلپا
 سک ر چر هدنلصا یابنباق هيلا یعوءیدروک نی رع هلباتحارو قوذ بولوب
 بوروتوک هرصعو یدلبارتشاینارجانرب مان دوڅ هجاوخ بولوا یسهلوک
 یاسشاق بوئاوا تبسن هرحات لوا یا دیاق سب یدتا جی یهاس رب

 تویلبا لاتا هفمعج رهاط كلم كلد دعب ردشلوا قورعم ود یدو

 هرزوا ح ورشم هجو تقاعو لئان هی هیلاع بصانم كرهدیکو یدلوادازا
 ناشو تکوش دی نه هدنګا هلساس و هیلارانم یدلوا هاشداب هرم تاله

 رادقمر هدشناع لئاوا نکل ردشلوت زابتما هلباتالم ترفوو رکس ترک و
 ج ورخ ندنعاطا قوط هدناضهر هرول م هنس نح یدکح بارط ضا

> 
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 ند هب ردناب کف بویلنا رارف هفرط قرش كيغاج ه دنرالوصو یدلبا

 راذقمرب هعفدر هرکص یدلوا عياش یرخ یکدلیا الا هنسح نوژوا

 هنس ) یدهدبا شیارپ نک)بواک هنضارطا بلح هلبا یرکسع اکو
 رکسع رادقمر رهاظ هلکتیا رودص نایصع ندنفاخ سد رق هد هرول زه

 بودوا یمهلوکر ب یکب ماج هد ۸1۷ یدنلیق تراغ یرالگضعب بوردنوک

 هنس ) ی دنل اج راتراشب لط هدرصم هلغلوا دراو یربخ یکیدشا لتق

 دنب هعاقو ذخا یراکب جاقر و لتق ین اج رک ر ادب ود رهاظ هدهروب نه

 هدنګا قلخ یدنل هتسخ رهاظ هد ۸۷۲ یدابا روهظ هنتف مظع هلکعا

 كنض م تکر حوا یدعیح هن زاع هعج بویلبا دل هلغل وا علاش توم

 یبهسوک یدلوا توفینوک یعتوا كلوالا میر بولوا بیس هنیدادتشا
 هاش ماپ بولوا عج هدروخا صاخ !معاو العو هثیاخ هلکمامیا دهعیو

 كلم) كباتا بولیق رارق یر كنهلج تقاع رلیدلبا تروشم هدناب بیعت

 یدزتسوک عانتماو ددرت رفاو هلوقرلبدابا سالجا ییابلب دیعسوبا ( رهاظ
 سالجا هتخن هدربکسصق بب رق هماشخا بویلبا ماربا هب ودنک قلخنکل

 یقو ندننکیدتا سولج هدب رغم لیبقهب رجت باا ضمب رایدلیا تعیو
 یا رادب ود رومانوش بولوا مدار یر لا فیعض راءدلیق ربطت هنسلوا زآ

 دت هعلقو ذخا یرلکب نیعتم حاق رب هرکص ندنوب یدا هدنلا لکی رخ

 راوسهش هدنلوالامب رهرول نه هنس ) رایدلباترفتندودنک قلخ هلک عا

 هدالب ضعب و رسک یی هیماش دانجا ناقیج وشراق بولک هنن رزواماش كب

 درج رادقم رب هن رزوا كلا رهاظ هلکءرا هرصم یربخ یکتا الیتسا

 هکشعا شعلا بدتر هن رزوا ودنک یرک ع و رکم یدل.ا كرادت ولتآ

 هثن رب رایدلبا سح هدهعلقو علخ یرهاظ بواوا هب روز رلنو فانا ردیک

 نیش تخت هدنساوالایذاج ۸۷۲ اب رغتاداعسلاولا ( رهاظتالم)كباتا

 رلیدلوا بقلم هلی ا بقلرب ایلاوتم هاشداپ رفت جواوب هکر دب رغ) یدلوا
 موه هنب رزوا كنا كيرمخراداود یس هک نینلایماكنبجر هروب نه تس
 هع دوم ندنثودح هتف یدلبا سح هد هعلقو علخ ندنطاس بورلبا

 نوعا قماهلوب هد هعقوو هلفلوا رادربخ امو ندهصق یابناق كاتا
 یدایادارح كمك هتک یسودنک هدانثاوب كيرمخ یداشلکج هفرطرب

 كب مخو راپدلبا كنج هلکقیا تذل اع اکا بولک هلیعامتا یابتباق سپ



CE) 
 هدنحا هسک ارج كولمو هاش داپ ردا هب و عیهو راد دو ع رشتمو

 روصتم كلم) هلا یوم یلغواهنب ر هدقدلوا توف یدناناتساات راشم (

 بولواكبانا اکا كب مان لاتبا یداوا نیشناج ناتعنیدلارف تاداعسلاوبا

 نیشلاج هسا رب یسودنک هر ملخیناو یتافنا هلا |رها هدنرو ره یارب

 هلجج بویلبا سولج هتنطاس تخم هد ۸5۷ لاشا ( فرشا كلم) یدلوا

 رادلامبوقیچهزوب تباغب رابلج هدننامز كلوب رلیدلبا تعیب ندودنکیق اخ
 یرلک.داک تسار هدرالو و تراغو بهن ن رهناخ كنبعاو اما نالوا ۱

 لوا لاسا هد ۸۸۱ یدرردیا تحاضفو رارا وص بوتوط ییرانوتاخ رابک

 نامهرقهلبا كيرب مان مدقشوخ ینب رادقمرب هلیس هیعاد كا قب رفت ییهفاط
 بویلبا ددر یظع هدتنعاطا یدابا لاسراو نییعت هنکلاع كنم رالغوا

 لیصحتیلام یرلکدلبابلط راردقک هک دمر ونوتلارزوب هنب رفنرهتبقاع
 هژرب مهسا و ذخا نی راد ةر كرت الو لوا بوراو هرکصند رلک دلبا

 یدلوا هدا ز ن دیکلوا یرلت و افشو هتف رثبدلبا ت دوع هرصم ورک
 طاست كنس ایسا بلج نالوا رک د هلسس یلح كهيلا راشم لصاطاو

 هد ۸۱۵ هرکص ندتموکح هنس نکس ردشلوا نورفا نددح یراالیساو

 (نیدلا بهش دیو« ثالم) یلغوا هنب رب بواوا توف لانا فرشا كلم

 ندنواقشو داسف یراکدلبا هدنتقو یردب یرلبلحو یدلوانیشناجدجا _

 هدعاسم كلف نکل یدلوا هدنس ادوس كمرب وماظن هکلمزوماو عفرو منم

 تی ین ریوی تا

 كمدقشوخ كياتاو رابدلواه روز هرزوا یر هعبق تداعرصهدانحا بو ا

 نالوا یرلهاشداپ تقاع بوراب وقاغوغ ےظعو رایدلواعج هب ارس
 دیعس وبا نیدلا فیس (رهاظ كلم ) هيلا یموم هنی ری و علخ یدب وم
 ندماورا ںولوا لصالا مور نیدلافیسو رابدلبا سالجا یدقشوخ
 . . تردویآتردیتدمدب وم كلهردشلواوبادتانالوا كلام هرسصم کال
 ش ۴ نوزوا لکشلا حجام یدلوبعوقوهدنااوش ۸1۵ یسولجلرهاظتلع بواوا نوک

 . . ندتءارق ع رادقهرب ی ذیا لیلا سراف تیاغ یدیا مدآ وللاغصابقو یب وب
 ۱۰ .نادطلست ییالجایدا لث ام 4 اتسحو تارو یدا راو یربسخ
 دنس) رلیدلوانونم ندنشدلوا هاشداب كااقلخ نوحما یودتامفدو عنم

 كنا رهاط هلک نایصع كب ¢ یسلاو ماش هدنن اض هر هرول نم

 لاسرامدآ رادقمر ندرکسع یرلکد- | ریبعت یکصاخ هلبا كب من هی رزوا
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 هد ۷٤۸و ت ع "رع هنهف یسر رج سو در نوا قلوا ءرمظن اک یخ در ھاظ كالم

 هب راګرادةمر بولوپ لوصو ههر رج یدلیف لاسراو برتر اغ ود لعرب
 هدد رات ۸4۸ یدلبا تدوعهب ورکا عنود ںویلوار سمیع نکل رایدلبا
 مان یرهلالا ناو یاورزاکلاد نج نب ندلارون جش ندا رط خ رعاشازرم

 هب همرکم هک نولک هرمصم هلا تالیعلبا نابعا هکر ندارماو لضافیکا

 بویلما مازتحاو رقوت هرلنا رها كلم رلیدرونک هرتسرپ نوحا سابلا

 ندسا ماوعنب راک دروتک یسنروا هک نکل یدابا لارا هارمس فاکهرپ
 صوصخ و ایقشا رفاو ندب رکسع بویلوا نک# یرنس تبقاع یدابارتس

 لواطت دطب راع و تراغو موه هننارسییاو نابضع ع عفرن وعلا

 مش هلبا هظیلغ موتش وشراق هی رازو و ترا خ قوج هر یایاو رلیدلبا
 هغل هب روزو بوا وا ر دکتم تباغب ن دنئودح كنهءقوو رهاظ رایدلیف
 ییایشانالوا عیاضو یدلیا بارخ ناناخ كه یک قوج ندرلندیاتراسج
 یرلنا هرکص ن دنا ی دلبا راذتعا میظعو یدردنوک هرايڪلبا تور,دلوت

 خرهاش هکندلق شرا سو یدلفلاسرا هداج هم کم ٌهکم اعم هلا چ ءا

 هنلوا سابلا هلا كب هو بک یکودلبا لاسرا یدک هوسک ناک ندنفرط

 یدبا هرزوا فو ن دءلوا ثداح هور ید هدفرط لوا ارز ۸۰۲

 هم السا لها ه.داراو ببط ردق هن ندا راصذو دوهب هدرصع هدنس هنس

 نوزذا نددح یعازو افوغ كرلباح هد ۸۵۶ را. دوا منم ندا هاعم

 بوصاب نب رهناخ كرا هتسک قوج ن دن ابعاو اما رایدلیا ممجت بولوا
 مالار  لوا نکبا ندنهورک رلبلح جد رهاظ کلم رلددلق ال و تراغ

 را تولبا لاح نس اه یح یدلاق هدن امو رذو نح اع ن دنرللا كن ايشا

 هله یدلیادا رود كدا هاشداب نک هسزتحا رکا مدلیاتغارف ندنطاس

 الغو ط2 یظع هد ۸96 رلیداوا هدوسآ بواوا فرط رب هنتف رادقء رپ
 رهاظ تله هد ۸۰۷ یدلوا كاله مدا هیاهن یی بويدا روهظ اب و هدعب و

 عج یلود نایعاو الع راسو ییهغیلخ قعلوا دم یصيع بول هتسخ

 هرکی رزوا زکه سراید ییک هرکصندنب بویلیادهعلو یبهسیآ رو یدلپا
 ندناعع زکولغوا هصوصخوب بویبا مالک حت هفیلخ یدید لدا هاشداپ

 یبلا ومو عابنا کا تاودنارعا هلج كج ود ردقوب د سا

 راک رهرپو فیذع یدلدالاحرا هابفعراد هرکصندو رلیدلنا دهع لو

  ( (Af)ین (
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 شودرب قنطلس تءلخ هدهداعسا| بایرصعلا دهدیدلیا سول ج هرص ء تک

 . سصم نیبآ بواوا راوس هننخر نادنا رایدلبا تعب ندودنک قلخ بویلبا

 0 قمشچربما كبانا بولیکج نوبا«هرنج هر زوا یاب و یدلروق یالا هرزوا
 ۲ ۱ 3 تلوا لغاد لاک رضق نولکو یدنروب شودرب هیشاغ هیئوکوا
 دارق هدنزرولرااعو اضق راسو هفیلخ بویلباسولج دنب رزوا تخم هاشداپ
 ی دلیقرب رحت یناک مس ین طاسروشنم بوروطهرژوا غانانایعاوا ما راب دلی

 رلیدلغاط هنن ر وار سکر ه بولیزوب ناوید ندنا رليدلبااضءاالع وهقيلخ

 و ۳۳ دیو نیت بسا وابقرعفد كرهدیک تولوا رقتسم هدنءاقهكلکباتا قمعچریماهدعب

 ه دنناب كا لق یو دنک ا یک رع ترد نوکر ب و یدادا لالعتساو

 هاشداپ هد ورحا استوک تو لوا هک یدلبا رخ ن دنراک دلنا قاقتا

 ك زبنع كلم ىس ر ون دنکنلاع ناطاس یرغل چ واو رلبدیا ه دننارمس

 ربخوید نس هردنوک بوک نبرلشاب كرلنا ههاشداپ ق2 یدیا یسییاط
 یدلک ںوراو راربخ هعفد هع رب تويا افصا نب زوس رب نع یدردنوک

 راحانزیزع هلا یرالوا ن دس:فرط كالا الع بونلح اس نیفرط تبقاع
 ۱۳9 لو یسسراتآ ی دلیا لانسزا یی هتسوک ترد نالوا تودطم
 . بویلوا فاص یک کرک یراارا هرکص ن دنو نکل ی دلصا رادقمر

  علخ هر ص ن دتموکح نوک ۹۵ زد نع «دنلوالا عبر ۸۶۲ سالا هبقاع

 نینن تح قمج (دیعسوبا دلا فیس ر هاط تالم) نالوا كيابا هنر و

 ۱ ندک درب و ن رل شڪ سول> هدا جاو هیحول ییهناوند بصانمو یدلوا

 ۱ هانا کی زاةروق نالوا كياتاو رلیدلنا عمج تویلنا تعانق هنن هرکص

 بونا> السنیف رطو رلید ردل و هقاقشمدق ءاوخ ان هاوخ حد ینا بولوا مج

 .  یدلیارارفهفرطر زفروق بواوا مزهنم راهب روز تبقاعیدلوا كنجرفاو
 ماشهدعب یدنلیف كب انا كب مانتو دوس كبش هنب رب بوتلو ا ل ع ندبصنم سب
 یرادیف هله بویلبا روهط ییارصع كنا او هالو صحب ندنفرط باحو

 رهاظ بولک هرصع كب نیدلارصان ن د هپ ردقلاوذ هد ۸۶۳ ی دلروک

 خرهاش ازرمم هد ۸٩۶ یداد ج و نسهع رک شحمارکاو لی تباغباکا

 عفد تشحو نالواهدا را بواوادراو ی نوح تالطاس كيربت ندنفرط

 یابسراپ ًامدقم ی دلتا مارک او قوت ت تاشاکارهاظ الم نوعا قلوا

 ءان هنفثدلوا حودع سالا بولوا قفوم هنحت# یسررج سی ربق



CAV) 

 نامرف هرز وا ی راهمروک بدار مو هلایالف دوخاب نو شرود

 یر رخ ب واوا عاسسب میظع هرجنو هکن هد ۸۳۱ ی دلوا رداص
 راه ےکع هرز وا قمهلوا ع رز كن هدکلام لوا یدرب و بب رخت

 هن رهش رکیراد ب ویلا عج ین: رهسع یایسراب هد ۸۳۰ ی دشوا

 ند هرصاح تدمر یدلبا تکحرح هی رز وا کالههرق نیلبا لینا
 یایسراپ هبطخ بویلوا نکم مارا هلییسح یتلق كلهربخذ هدرکسع هرکص

 خ رهاش یٰلغوا روع هد ۸۳۸ یدلوا تدوعو هخاصههرزواقلوا ر:سا

 ناذیتسا نوعا كعا لاسرا هوسکرب هر هعرکم ؟دمک بولک همان ندنفرط

 تنارمت جد هک ولم فان كسررو نذا هصوصخو رک اب یدلبا

 زوئه خره اش نکل ید ړدعا تد وع بوریو باوج هب ییلیا وند ردا
 قلواع وعس یودلنا لاسرا هوسک هردکم مدعم ندرلوب لوصو یس ییا

 كم رکم تد اره اظ یر ندنس ۱ معاو یدلوا جزم ےظع یاہسر اب,

 كا عنم یهو سک ارمس بوردنوکن وګا رعت ارال ندیا اتقا ض#ب

 باب و یدلیفارحا یئامرف كلاس راپ بوراو هره ه*ددعک كيلوایدلدا رھا

 یدلیارومط لامرفاو هدنتلا هدق دن وامدهنوحا ریبعث ىس مراتع هدب وسلا

 یرلیعلبا ناک یایسراب بواکر دغاک و لتدح ندنفرط خرهاش هرکصندنوب

 قح یدلا مج نی رک تک هارو وا كهك متن ر زوا خ رهاش هدعب بیذع)

 هب ودنک هد ه د امون بورد وک همان ید هن راقب رش فرط مور هاشداب

 ورک بواکروتف هنم رد هرکص نکلیدلیفاجر نی رالوا هرز وا تنو اعم

 ی دلیفر وهظ یراهشقانم صعب تن راکب ناکرت هد اتئاوب و یدنود
 رازالدو یدلنا ادب قلب وخد تواوا ضراع یللهءبح هب ودنک هدانئاوب

 عج یلود ناکرازا شو یهقیلخ نولوا د: ثم یر تیقاع ی دلوا

 یدلق نیبعتو بصن كيانا کا یکب ق*جودهع یلو یتاغواو ی دلبا
 یرادقم نوک رکی هرکص ندنوب یدلبا اضما هفیلخ بولب زاب رروشنمو
 ه دنس هایذ ۸۶۱ وی دایاتکرحاعطق بولا هش رژ وا یس هقرا
 لقاع هج ولا یبص والافص قآ ولی وب نو ز وا ی دلیف لاحترا هاش راد
 بناطانیل ردشلوا هنسیلانوا یتدم یدبا ناطاسقحا یروغواو ر دمو

 هنب رپ يدا راو بحاص هلی هلبا ییضاوت بولوا لاها بجو عضاوتمو
 فسوب نیدلا لاج نساحماوبا ( نزع له ) یدهع لوو لیغوا



GED) 

 رفاو بو دیاربم*" هرکص ندننب هر م العا لھا یلاراقکارب زرلءدلقهرمصاحت

 سب یداوارم سمیع ةونع هرکص ندنوک جاقرب یدیا راشمرپ و ماکحسا
 ےلست ن رراصح و ناعنسار هءلقهراب چاقر نالوا هدنلاكدنو هدیلاوح لوا

 رل ,دردنوکر بخنوحایسع | تعاطا هنیما نالوا یکاح هر رج كلذدعب رابدلق

 یدلوا رارقرپ هددانعو رارصا ماعم ب ویلبادیهش یب یبا ن راو لازج

 تیاغاوه رلیدلبا تک رح ه دنسهرغ فب رش ناضمر م السارکسع سپ

 رایدلوا قالم ه رافک رکسع ب ولیدیک هلح مع جاقرب یدباهرزوا ترارح
 یدلوا مز هنمرافک بویلبا تیاذع یلاعتو هاجس قح هله یدلوا كنج مکحو
 هګنر ندنرلکپ نیعتمو ند: راقاو دالوا س واج نالوا یک اح هر زج و
 هرفن كس یا یلتق د دع بولب رقرافک لد هس ٥۳ بورغ ید وا ذخا هل ارا هسیک
 یداواراثقا هبیاوخلوا نوک یسنریا ب وناوا مارآ هک لوا یدلوا غلاب
 كنه نج مالسا رکسع هاب كلذدعب ىدكواذخا عانغو مساقوچ و
 هدن-سهرصاحو رایدلو ل وصو هنسدعاق هشوعهل نالوا یس رک

 ندنكاو من ةونع نوک یش نوا كفن رش ناضعر بوتلوا ماها

 ۲ یدنلق هعج هدنګا بویف عماجراهسنک و یدنلوا مانتعالاوما هبانیب

 هنب را هنیفس مالسالها هرکص ندنا ی دنوقوا ر هبطخ هنعما فرشاو

 ررسار اسو نیما سوباج رایدلوب ل وصو هنسهلکسا ق الوب بواواراوس

 اسو رلیدلق ن وکنرس یراقانس ناسنلآ ب ولی ریدنب هرطاق لاپ وطررب
 هلهجولوا یدنلوا بیئرت یالا یظع بولیدب روب هتسب تسد هلم اب یخدارسسا

 بوپ وار هعفدچاقرب رابدتلبا هن روضح كابسراپ یسوباج ب ولک هرصم
 ید هعف درب هدعبرایدرونک ه هنا > ور دلاق یدشو د هنیمزایشغمهرکص

 هیاهب رانیدثیب زویکیا هرکص ندنا رلیدروس هغاربط یتیزو بو ر وتک
 هرکص ن دنلوصو ههر نج ییفصاو ملس الجاع ییفصن ب وئلوا عطق

 الغم هدنراکدرونک هيه ردنکسا یدنلوا هدهاعم هرز وا كعا لاسرا

 یدلبا ےل ساو ك رادت ن دراکنرف نالوا نکن دلا یلام یکجهدیا میلس
 هرکص ندلابویلبادهعت جد هکمرب وجارخ نونلا كب رشېمرکب هنسرهب و

 ب ولوا رمشتنم هفانک او فارطایایپ كالیلج حة وب یدنلیقلاسرا هننیالو
 هد ۸۳۰ یداوا ثعاب هناوصح هبا ر ورس ه د هیمالسا تالا هللا

 هن ران و هدنراک درک هماج اراصن هرزوا یردیدباوصلرمجم یالع هللا
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 (فرشا كلم ) ی دابا س ولج هتنطاس تح یمودنکو ماخ یخد

 بواواندنر هاوک ق وقرب ناطس ه دئل صا یاسراب رمن وبا نیدلاتیس
 تویلبا قلهاشداب ل ز وک ردندرلللوا زارفارمس هدنحما هک ارج كولم

 نایصع ك لات یسلاودفص هدمجرهروب نه هنس) یدلوادتم ید ینامز

 هن سات هیقرشا هتسار فج ۵:۸۲ 1 ی دلر و یسارس یازج هنکعا

 كر نودوس هلکع |نایصع كي یناح یسا او ماش هد ۸۲۷ یدنلواترشانم

 یدلیالاسرا هرصم قعوطةء سارو ذخا ییناجهدنلوصو بوئلوا لاسرا

 سپ ریق یییدهاح رادعهرب هللا دنی س ه راب یکیافرما هد هروب ره هنس)

 رایدقیح هلا یسهعلق هتتوغام تو راو یدلبا لاسرا هسهرب رج

 نالو هدر هلکساو قارحاو به یعرانمو ارق ن الوا هد-یلاوح لواو

 هد ۸۲۸ رلردلق تدوع هلباهروفوم عانغ ب ویلا مادعا هاب یتئافس

 بولکوشراق یساغو دلرافک یدردنوک اعود و هنن رزوا سریقرارکت قرشا

 هل یرلع اهدهاشم نتوطسلاک كن هيم السا ناغس نکل رلبدلیادا ره تعناع

 ناریلدس» رلیدلق تدوع هلیانارمسخو تبیخ ب ويم هديا ترج هیهب راح
 یدلبا ناتا یلازج هعاق رل درود ودرا ب وفیح هن رق هسوغام مالسا

 تراق تابصقو ارق كد هلع یراکدشرا هرکص ندنا بولبرپ و ناما
 هبت مات نر دحوم تارغوذخا یرهبصقنوصولو هلزوط بو واب رو

 بف واوا تاحوف هجو هد عا نوک :شنوا رایدلو» سزتسد هقاغ
 مدآرف چ وانوا طف ندمالسا لها نکیا شمک-ندعاق رفاک كب شب
 یلوتسههراف دعرا نم نالوا تعارز هدرمصم هدهروب نم هنس)یدلوا دیهش

 بویلباروهظكنج هدنراارا زهرافلوا بقعرد یدلباررمضقوچ ب ولوا
 یوریوق كنک و یغالا کلکو یشابكننک هراف هیاهن یبلب وش مایدربق ییرارپ رب
 یداو |عف د یرلترضمندنرزو اد تما لصاطاو یدناواهدهاشم شعوق

 دادتسا ن دنسهرفک كترف نیعل نالوا یک اح یسهر رج سا ربف گالذ دعب

 :ترضع لاصیا ب ولک هثلحاوس هب ردنکسا هلفلالبع هلنانافس رفاوو
 لامرفاو ققو بلنراعود لکم فرشا كە نینلو دورو یربخ یک ودتا

 قح هعیح ههرق یکب مان یدو و هثب رکسعاب رد یکبلاس و یدلیاح رخ

 هلا هنیفس هراز وب هدشنابعش ۸۲٩ و بصن رادرس هثب ارزوا رکسع

 "یسهعلق نوصولادتا ب وراو یدلبالاسرا هنن رزوا و سا رو
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 یدیحآ ۵- من رح لاکاکا دوم هد داوا توف بویلوا ر ذب حالسع هرکص

 لوبتهرب لدب وم یردپ ےھارا هک ی دیاوب ید یمرج یداوا موم*هدازو

 كرد نوجا قلو س رسد هتلصاوماکا بویلبا قشم هنس هیراج
 بولوا رم»۰ یآ یتا هرکص ندنولغواد ؤ۰ لصاخلاو یدردبا نت توم

 دجحا تاداعسااوا ( رفطعم ئال. ) ییغوا هرزوایصو هنر یدالوا نفد

 امدقم داوا رتتسمهدنمص:مكالکبانا كب مان كالا ماظدو یدناواسالحا

 لئسراهماش نوحما عفد یسهتف فسوب هرق ییاغب نوتلانالوا كاتا در وم

 هدقدلوب لوصو یربخ ییددلوا كاتا كماطدو یتوف دوم یدا شلبا

 وایدلبا نایصع مع عفر بویلبا افا هلا ارا ضحب نالوا هدف رط لوا
 هاشداپ بویلبا شخ هرکسع یتئارخ نالوا دوجوم تاللا ماظ هدف رطوب
 نوا كعا عفد یتسهنتف كرانا هدم اش هلیارمصم رکاسع لابو العو

 اما ندا نایصء تیقاع ب ویلبا هبلغ هپ راحنادسهب و یدلوا هار ور

 . یدروکندملق نسهلج «دنراک دلکب ورب و ناما ندادتبا رلیدل| ناهتسا
 ۱ هلا هداراو رلء؟ یک ودلا سح تفلاحم هب ودنک ندایما تلد دعب

 توعد یبا رماو ینەفبلخ ن وک رب هد ۸۲۶ « رکصندنا یدلبا مادعا

 ملخ ويد ردرجاع ندتب ور یکلع روماو ریفص رفظم بورلبا سام دقعو
 ماوبا نیدلافیس ( رهاظ كلم ) یدایا سولج هتخت یسودنکو

 .هدقدلواهاشداب والا ماطد هدقدلواكيانا بواوا هللا یانرانات یار هش كنو

 هرلتابا بو ریو ماظن هنسهکلا ماشو یدلبا بقلت هلباباقلا نانلوارک ذ

 هلا لاب عارف هیمعز یسودنکو بصنیلاو ی راهسیک یک ودتنا داقعا
 ب ویلبا تباصا ض ممر ه و دن. ڪڪ هداوب نکل یداواهار و ر هرصم

 ی رص هاک بواوب تقاقا رادقعر هاکو یدلوبلوصو هبهرهاق هلبا لاحلوا

 هنن رب هدقدلوا توف هدنس هم ایذ هرول نع هنس تقاع یدلوب دادتشا

 هدنشازوةطزوذه یدنلواسالجادج ( لاصكلم) یلغوا هرزوا یتیصو

 ند همک قوچ نکلیدلوا نیعمهنیصن. كلکبانا ینوص كبناجربما بولوا یبص
 رلیدلبا هب رام ب و-شود یناقش هنب رارا هليا یابسراب ندرمصم یاما
 راس ندارحاو دن هعلق هدهب ردنکساو ذخا ییناج ب وبا هبلغ یاسراپ
 یطاصتال«هدنعبر ۸۶6 بویلباهلازا هل بیرلنلوا هرزو | تفلاخت هی ودنک
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 هناخ سحر لع لوا اهدقم یدنلوا عورش هنسان كنهسردم نالوا

 سوہع یدا شتلوا سح هدنادب وم هعفدر هدنس اشنا هتف بو وا

 هسردمرب هدلعو مسرولوا صال ند هطرووب نب رکا هدانا یییدلوا

 یسلاو ماش كلذ دعب یدلبا افو ه رذن نیکعا زدند مهدیااش عماجو

 هلو دورویرمخ یراکداباع اجا 1 اما نالوا هدیلاوح لواو نایصع

 یرل ج هخ رج هد ما لوا بووا عو رش هه راغو یدراو توکحرکسع

 بوزو ییرکسع هبروزو هبلغ هغ هرکص نکیا شل وا مرهنع
 ءسصم یی هعوطم سورو لتقو دخا هاب یب ارعا نالوا یار
 یداوا اب و دش ه دعب ط2 مظع هد سهم هد ۸۱٩ یدلبا لاس را

 نال وع وڏو ندٴرلف ط ماشو بلح بوقیح ندرصم دن وم هد ۰

 هد لوصو هفشمد یدلوا هارب ور نوعا یعظنن كکلاعو ید كلالتخا
 رلدلءا تعا-طا ضرع تولک یرلمدآ كن راک: ناکرتو كنحاشم ناب رع

 هیردعلاوذ نوراو یدلبا لاسرا هتورط هیطام ی رلیل او ماشو اج هدعب

 سوس رط بوراو یسلاو باح هدءب راب دلا بهن یس رفاو ند اوما

 بورود هنفرط شع مم هدعب یدعا ذخا ندندب یلغوا نامرف نب 9

 تک دوم هدءب یدلیق لاسرا یی رلحاتفم كنس هعلق سبس یکاح ن

 كولب رب ندنارتعست هل لا ی روصنم نصحو ناتسهبو هدنردو 4

 هد ۸۲۱ یدّتا حض ی راره-۶تورب رخو مورلا ةعلق توردنوک رکس۶

 لغوا دوم هد ۸۲۲ یدلوا ترشابم هنسان ناتس رای هدنتح كنهعلق

 النسا اکا نیرھش كرک یدلق لاس راو نیبعت ها رکسع بت رم یه ارا

 هبهث وڏو هراسقو هدنرال هدعب صالعسا ندند دمش یلغوا نامرق نیلبا
 "هسردح هد هرول نح هنس )یدنوقوا طخ هنعسا دنوم هدکلاعوب بول و لوصو

 دجم ندلا سع2 ندمور یالع هد ۸۲۳ یدلوا مات یسا كن هیدیوم

 دین رھ لاک اک ادیوهبواکهرصم هدنندوع فیرمش مج یرلترضح یراق
 س هاج هدنک ودتا تحاصم هباصم یالعو یدلبا مارک او لیت

 نوعا صوص خرپ دب وم هد ۸۲۶ رلیدلیف تداهش هنلصذ لاک كنانالوم

 صا هیابطا بویلیا جرت هرکص یدلبا میعست بواوا كانبضغ هوار یلغوا
 نکناشاوا ب رق هتقافا بولوا عورش هرییدت رهیلبا ۵ اعم هک یدابا
 ندنو مهار ٢ سد یدلنا مس نآ کی غ وب یربخ كدب و ند رب رارکت
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 کالءا هرق ندنراکب ناکر هدعب یدلبا دادو لدع لیناوق یارحا هدکلا-«

 یی رات ءا طا ضرع نداکرت نک ردیک هدلوب بویلىا تع رع هب هب راح هللا

 بوزو: ویدراو نب رارزو اورک ب ورلیااغصا ینا ہکح یدشریاربخ قطان
 هد ۸۱۰ یدلیا ناج ملت بونارکت ندنآ نکردیا بیقعت ندنژ درا

 راسو زورون نالوا هرزوا تفلاخ هدماش بویلبا عج یرکسع مصات
 هعلقو ذ-ا ییسکیار ندنسا عا مانبهدلوب یدابا تک رح هنب ررزوا ارا
 قلم هزهب روز نالوا هدماش یسک بولیغاط یعابتا رانا یدلبا دن

 هلیسح یلود> هتف هدرهشو یدلبا تدوع هرهرهاو ورک یسیک و یدلوا

 ندارما کودتا سح نکردیکیداک هبهرهاق بوئود وریک راحان ردات
 تس دم هلا را هب روزو ید راو هعشمد بولوا صالخ ربک ریما مان جش

 راکیو كنج هدنز ارا بوشود هع ازت هلا زورون هرکص یدلوا قافنا

 ر هنس جاقرپ بوشود هنس اد وس عفدیرلنا یدرصا یدلوا راکرد

 ی د رمان یدلبا ناب رج ملص نودصم یار هاک و كج ءاک هدرارا

 قوج یتقو یدلوا لوغشم هترمذعزدنوک هک بوربدزآ قلف زهد
 نالوا هب روز هدنش رات ۸۱۰ تبقاع یدلیا لتق ءانک ییومرج یب یدآ
 یز غ هرکص رلیدلما اقلا هبهلب نمر نس هثجو لتق یتا بویلبا موع اما
 (سعشلاونا دن و« كلم) نیلبا حورخ اهدقم هر یدالوا نفد تولیق

 "هفیلخ هدنس انا تف مدقا ندنوب یا با سولج هتطلسم ریرمس جش

 شلوارقتسم یا ید بوبا سواج هنطاس ر رس یسابع
 یدلیق عنم ندکعشروک هلا قاخ بویلبا سبح هبا مسرب هد علق آد ومی دا
 ۱ ی صادم ندنس اب رقا كزا هنر و لزرع ندتف الخ ینآ هد NIT دعا

 یدمرب و ید تاثیعلاعط و ىدا دن دعلقیلوزع» *هفیلخ بولنا هفیلخ

 تبافب اکا تلود ناکرا ر اسو كي زورون یسیلاو ماش نوجا صوصخوب
 فلاح هب ودنک بویابا عج ANE كن وم هد A\Y رایدلدا نعط

 یدراو هنن رزوا ماش نوا كعا عفد س هلئاغ كيزو و نالوا هرزوا

 تق اعو یدل هرم اع هدنس دعلد قدمد تبوزول هرب هد دش هب راعو

 نداق هل اینا رھا نالوا هرزوا تلاع و ااو ۳ بوروتک هلا

 ل رش سدو هدا تصا لاو یرلهدا نالوایدععم هل لر و یدروسک

 توفاغ,اب كب ا هد ۷ یدلو لوصو هرم هم ندا ب ویانا تر از جد

 فورم» وید هيد وم هد ۸ یدالوابصن كاتا ا_ءنط هنس و بولوا

E 
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 سما یدالوا ن < تمو ات هلبس ینالتخا كنسا عا هلءاض2 نکل

 امدقم بولک یچلیا ندنفرط رویت قجلوب لوصو هرمصم بوئود امرهنم
 سو له یار یا تل یکب مان شاطا نی-ایا رارف ندفرط لوا
 دعو هرزوا ك هر و یرمصم یاسا یودلیارعسا هدنرابد ماش یخ دل وا

 جد روم یدرب و یشاطآ بویلو هراح یرمغ ندتع اطا سعان یدلق

 سصعیا ما هد ۸۰۶ یدابا لادراوقالطا لاب یراریسا هرزوا یدهع

 بارخ كلام قوچندبس لوا بویلبا روهظ بورحو نتف عظعء ههنرارا
 هلا یدصق لتف یرصان هعفد هنر بو وا دنع هس ییاو یدلوا

 هد ۸۰۶ بولوا قاط تق اط لرمعان تبقاع رلب دلا موش هب رزوا

 یدلوا ددال بویاوا مولعم یتا عو تایح یدلبا تیغو رارف ندرارا

 بوئلوا تروشم رایدلیا راضحا یت الگو یی هفیلخ بولوا عج ایا سد

 نیدلا رع ( روصتم كالم ) یر د ارب لرص ان هلا قافنا هلج تق اع

 رور ماا جاقرب بولوا كراتا سرس ید-الیق سالجا هت زب هعلا دتسع

 سا یدلوب تدش هدا ز جد داسفو هنتف نالوا هداند اما هدکد ایا

 یتیدلوا ناهنپ ه-ٍوارصان رابدلوا نایشلو مدان هن راکدلیا علخ یرصات

 تع اطا هب ودنک !رعا راک ا بودا حورخ قحلوا هاکا ند ربخوب دلم

 سصات س یدا سرش نالوا هرزوا طل لاک ج د هدنلصا رایدلنا

 یی ارا نالوا نیسعم اکاو یسربب بویلیا سواج هنت اور ڪڪ
 كنسهدلاو یروصم یشادنرف و یدلبا دث هعلقو ذخا هب ر اهادعب

 حرف (رمصات ئالم ) ردشل وا ردق نون شب < یدع یدردو هاب

 ماعهعفدو و یدک هرصع تحت هدددان هعفد هرژوا حورشم هجو

 رعدنو رهق هلا یا مانالوا هرزوا نایصع هب ودنک بولوب لالقتسا
 هی ردنکسا مهارباهلیاروصنمیشادنرف هدنح رات ۸۰٩ هرکصندنوبیدابا

 یدناوا نفدولةنءیصم یراهزانج رلیدلبا تافو هدنو کریسکی | هدنرهش
 هدنفرط بلحو ماش بویلبا عج یرمصم رکسع قوقرب نب حرف الذ دهپ
 یدلوا هار ور هنیدصق ی اصیتسا كاکب زوروئو كب مکح نیلبا حورخ
 هرصم ورک بور و ماظن هنلاوحا تاکلام لوا رصان هلکعا رارف زورون

 مکحو رایدابا النسا هتالو بواک ورک را هب روز یععرد یدلنا تد وع

 ود لداع ئالد یودنکو یدتوقوا ةبطخ رییسآ تویلبا نطاسن هدیلح

 نال وا هدنتلا یلاو هیجوت هزورون نالوا یز اد اوه تابا قثمدو بیات
)( (۸1) 
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 دارا نالوا ی ھاك هلارقوت لاک یدجا ق ودر نیفلوا هدیسر یربخ

 یدلو لوخد هربصم ںوجوک ندماش یسود:کو یدایالاعرا هن رهش

 ندیکی و ی دلشاب هکمرب و ماظذ هتکلع روما بویلیا مارا «دتموکح ر ةو
 یداقلاسراو بص یاو هفرطر ینسد رب رهت ویل: اعارج عاجاو كالام هعن

 راعهردیدج ب والنار و لبد یموسرو نیناوق نالوا هدتفو یاودارتاو

 هلکعا لکا لا هدانز نوک رب هد ۸۰۱ تدا ىدا اد رلنوئاقو

 را دوار جاع نډ هج اه ءابطا هک هلب وش یداواضراع هد دشیا جرب هر ودنک

 طاس ناکراو تاود نایعاراسو ییهغیلخ جوا سوب ام ندنایح

 لغوارگید هدعب هج رف لبغوا هرکص ندودنک نکلمو توعد هن روضح

 تویلباتاقو « دعب یداباتیصو هعغارا یلغوا رکید هدسعا هز زءلادبع

 ردشلوا هنس ۱۵ یتنطاس هدنسهءفد کیا یدنلوا نفد ه دنسه رودنک

 بوخ تیافب و یدیاسرافتیاغ ب واوا مدآ رداهب و عیصشو لفاعو کز
 یدردیا ناسحاو ماعنا قوح تواوا ارفف ىع ید را وا قاره

 جرف تاداعسااوبا ندلانز (رسصان الم ) هيلا یموم یلغوا هنن ر

 ك مان ET یدبا ناوج ود هدنشاب یکیانوا ز ونه هکر دا وا یخ ر کت

 یرمحا بو شود قا هن هن رلارا هللا | رماهدنرو ره تدمر یدلوا يکباناكنآ

 یسللاو قشهد ید راو هقش هد شع سری دابا لزع ندکاکبان هلا یرفةیا كبر
 هلاشعآ هلغلوا ه دنسهیعاد كا نایصع هرصا جد ك مان: نالوا

 هرلثا ید رلیلاو هحارب نالوا ه دفارطا رلددلیا قاق-ش ع عفر و قاتا

 هرلنارصان را مد رود هنن رزوارهمو راب داقادد تیعجرفاو بولواراداوه

 سصان بتعرد رایداق مرهذع یهورک لوا بوراو یدردنوک رکسءوشراق
 ینلیق را رارفمو اشاهدعاش تلالا ورک یودنک و وع یتمرج هنذ رط مت

 بولوا كياتا ورک شع هلا ںوہلواہداداضر ےہ م : یدردنوک روڈ نمقطان

 وید رلنو-؛افررقم هدنرابصن» هاب ارا ناناوادرط هدنساتا هتفوب راس
 ب و دیا مج رک سعرارک: ب واوا ل اض غ رمعا سد یداوا رصم

 رایشاب هر هز راسو شعاو متو یدایا هبلغ یخ د هعفدوب یدلوا لباقم
 بوی رور هنکلام ماشناک ر وکر و هد ۸۰۳ رایدلوال:ووذخا مهعجاب

 بوراو هتسهعفادم كنارصان یدادالاصدا ترمضم قوج تق دمالسالها
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 هرزوا دا رم قیعالم توش ربا یرکسع ماش مله رلیدلبا ترضء لاصتا

 هناوصح هباغ یب ترسم بودیا ذخانب را هنیقس هرابقاا نواوریمدن و رهق

 كقوقرب یماسبع ٌهفِلخ نالوا هدرصم هد هد هروب نم هنس)یدلوا بیس
 یب هفیلخ قوقرب هلغملا رخ یودلبا یتاسفتا هلبا ارعا ضمب هدن اب ییتق

 هد ۷۸۸ یدلبا لو یز هک ندا قالا هلکاو دن هعلو و ذخا

 شعوا عورش هسا مدعم a کیا یدنلوا لیکن یسهسردء كووقر

 ا كنودنک بوردزاق هکس د دحر رهاط هدنح رات ۷۹۰ یدا

 كنودنک هدنراکدلیا هده اشم وب قاخ یرالوا مسر هدنجگا ہر ادرپ
 یساریا ںواک هلوصح ریطت و هلا ماب رلیدلبا ربطت نوګا یسلوا سوی

 رکسع كواب ر هن رزوا كناقوقر یدسایا نایصعاغل یسلاو ماش دنس

 ارا هدکدشرا هرصع هګ دراو یدزو یرلنااغلط دارا لاس را

 لباقم هلکنا قوقر رایدلوا قله هنسودرا كلا یرنکا نيغنوا اعنا هليا

 ید وا دنب هعلق بوریک هلا تبقاع یدلیا رارف بولوا مزهنم قوا
 یرلفالتخا كلا رها ند همعک قوح بوللوا تءاقا فرشار وص كالم ریو

 ثعاب هنعلخ لنودنک و یدایاسولح هت هد ۱ قوق ر هن هلئسح

 هدنګ رات ۷۹٩ یدلیق وفع نی رلمرج توی وا هدنسادوس ماعتنا هرللوا

 هب ودنک و یکشنندر و" بوک رصم سد وا نیدجا نالوایک اح دادعد

 لابقتسا هلبا مارک او ليج لاج ینا قوقرپ هلعلوا هدنساجر تناعاو دادما

 توف هقیقد هدنصوصخ یرط اخبیطت بویلبا لازنا هپ ارس فلک و
 هب ودنک دجاو لاسرا راربخ "منو دنت هنف رط قوقرب تببح روع یدلیا
 نک ر واک هدلوپ یسعلنا بوابارب رک همان رعشم نس هملوا مست
 ن رکسعهرکصندنا رابدنبالتق ب وروا بیتا یدلبانییعل مدآ قوقرپ

 بولک یعلیا ندنفرطناخ شّتوت هدانئاوب یدراو هماش ب ویلباببترت
 قوقر نیکغا ساقلا نسهملوا قاقنا هلاودنک هدنفالخ فرط كر وو

 مور كلذدعب ی دلیادعو ههدعاسم هنما مو مارک | هنس یچلیا كنا
 بولک یسلیا هرزوا لاونم لوا ید ندنرافرط ناخدب زباب ناطاس یرابرهش
 هدنرلف رش تمدخ هلیامزو تقو و مقوتو مارک | هبن ملا اکا قوقرب

 ناخشاتون هرکصندنوب یدلیار, رحت همان تیدوبع نع" نی دعو قلوا
 یو دتباتاقث عفد ندنسلاوح ماشتبخ هلږسح كا موج” هنکلامل رو٣
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 هاو دروما اغلب نکل یدروسنموکح هج هداب زند هنس یکی | یدلبا مایقافلب
 (فرمساتل) یسهداز عن رب وعلخ ین تبفاعبولوا۰ رزوا السا هلا تراک

 یرمغ ندّنطاس مان هدنر زوا ج د كنو نکل یدنق س الح ینا ڈٹ نا

 ینا فرشا هد ۷۷۵ یدآ هدا كناغلب ر وما هلان ب ویلوا یشرب

 هدنګا لر صم بوث یخد اغلب یدلقنییعت یب راهلوک كولب رب نوعا ب3

 نکیا را شالوا بيرق ه ذخا بویلبا هباغ ی راهلوک هاش داب راب د =| كنج
 بولوبلالفتساهدنکلم فرشاسب یداواقرغبوطآ هلل یب ودنک اغلب
 یکبكءه یسلاو ماش ه رکصندندمرب ی دلبانیبهآ هنماقم كناغلب یرقتقا

 ۱ بودا كلتا یکیمو یدردنوک هماش هذ رکا یرتفا تو دروتک

 یانا كلوب ب وک شوخ یقوو یدلق ےل هنلاكنا هللا تلک یکلمروما
 "یدیامظع رهش مان ساس هد ۷۷۰ ردشعلوا دا هدرصع رلئامز دعت

 هیفرشا هنس یسن را یداوارا اعودو رلت ردم حظ توالواذخا ندراهک

 یدنلوا ح رخ لام مظعو عو 2 هثساس كت دسردم نالوا فورعم ود

 هداوب نکر دیک بوقیح ندرصم هندص فب رش فرشا هد ۸

 لع (دوصتلم ) یلغوا هش رب بویلبا لتف یاوروهظ راهب ر وز
 یدلوا كياتا ریما مان رشط هلذلوایص ه دنشا رکس ز ونه ی دناواسالجا
 قاةشو هتف نوک انوک ه دنرارا هسرهب بوشود هن را رپ رب اما هرکص

 دن شب یدلبا ل اق تلا هرامدا ج اقر كلکباتا یدرولوا ثداح برحو

 كالم ) ی ردارب هد ۷۸۳ درب ب واوا توف ر وص: ه رکص ندتموکح

 قوفرب ن داعا ب واواربغص نکل یدلبا سولج نیدلانز (اص

 ( فرح یجکیا ) ردشل وا مامت هدهبلا یوم هلساس وب یدیا ك انا
 یرلضارتناو ۶ یزروهظرد هدنرارک د لود هسکارح نال وا هدرصم

 4 هکر دقوق رپ ( رها كالم ) هلا یوم یرلادا یدلوبع وڏو هد ۲

 ارعا مرجالف یدلبا ناب رط لالتخا هکلم روما هلذلوا ربغص ےل اص كلم
 سالحا قوقر هن رو علخ یا هدهرو ننس بوإل لا قاقنا نايعاو

 ا و هوا لصالا یسکر چ قوقر و رایدلب
 را تعا ندنآ نس ادعا بویلبا مکح وید رد سکر ج سرد راضم ردشلوا

 هلا هتیفس هراب یرکب هد ۰ رده هیگندلبا رکذ مر نکل ردراشعا

 هب لاوح لواو رلپد-ةیچ هنلحاوس توربب بولک ینیعالم كنرف كولب رب

 ن و ا
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 ن نسح (رصانكلم ) ی ردار هد ۸ هنن رب یدلوا لوتقم ه دکنح

 یردار هنر و علخ جد لوا هد ۷۵۲ ب ووا سالحا یصاسالا

 ه دنرورم هنسچوا یدنلواسالجا یصانلان ندلاحالص ( لا ص ئالم )

 یدنلقسالجا نسح (سصانكلم) هيلا یومرارکت هس رب و علخ ید لوا
 یدلفرارق مرکمو زنه ب وج وک هنبارس ن الواهد هعلق اص كلم لس

 كاکباتا یب وھش نیلبا سالجا یب ودنکر دنشاواتوف « رزوا لاعلوا
 ید يکي مان شہ رص ه دتلود روما وه وب یدلق ررقمو ابا ه دنبصم

 هد ۷۵۲ رابدلوا بأمو عج ره د ییسکیا ل رهدیک ی دردبا ك رشت

 لاک بویلیا ع ورش هنسانب هسردمو عماج و هاقناخ ظر وه را
 ندهمب را بهاذم ب واوارتا مع یدناف لیک هد هت سرب هرزوا ماعا

 هیفنح و نیم راهجاوخ د نوجاتئارقو ثیدح هةشاب و سردمترد
 هد هموق رم هسدم هوا توف هیلاراشم بواوا نیدلالک | ریش یسردم

 راداک هناوند هللا اما راس وعش ن وکر هد ۷۰۸ ر دشاپا سيرد

 ندنرچ وا ییونعش هلا جلف ب وږلبا موجه یسبرب ن دنراکول# كلاطادس
 ندصوصخوب رمان رایدرونک هنارس هللا لاح لوا یدلبا حرجو برض
 ندحرج لوا ویش بقعرد یدم با لق یتالغوالواو نیع وبدر دقوب مربخ
 روع ب ویلوا ی و كهاش دا « دسنامز كلوب یدلوا تو ۳3

 یش رص نالوا یکی رش كنا ب واوہ تصرف ه رکص ن دننوف یدیایک

 ید رصال هدهروب زم هنس یدلولالقتسا هدنروما هلکعالتقو ذخا خد

 لامرفاو یتقو راهه مظع هنسجوا بویلباع ورش هنسانب هسر دم یظعرب
 رلسردم ندبهذم ترد یخداک و یدلواماس# بوللوا فرصو ج رخ

 هدقدنلوا ع ورش ب ویلبانامرف د هنساش هرانم تردو یدناوابصذ

 یدلوالالهمدآرفاو هدنتلا بولية هدقدلوا مامت یسب رب كتراث» هللا رب
 هک هکب رب ماناغبلب رصان هدنرو ره یارب قیا رابدلبا عطا قلخ هلکنوب
 یسودنک بولوالامطع ندصوصخر یدا ندنرامالغیدنک هدالصا

 بواوارا دربخ ند ه.ّصق ناخلوایدراو ھن دے لتق یا هلبا مدآرفنجاقرب

 دن رب ولتقو ذخا ه رکص ندک دلبا رارف ام رهن ناطاس یدروط هکتج

 یسواج یدنلوا سالجا رةظلا نب د (روصنم كالم ) یسهداز ردارب

 هکامروما تولوا ناوج هدنشا ت ردنوا زونه ردشلوبعوقو هد ۲
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 یی فیرش مح رد شالا فص هنمان كلا نباتک مان جاتلا ةرد یزاریڈ

 نفدوانب ه رت فاکم رب هدنا بودنا تافو هدق داون لوصو هرصم هلبا

 یدلباذخا ندرافک ییرهش ۵ طام بوردنوک رند هد ۷۱۵ یدللوا

 ۰:۷۱ تذاع یدلوا ماه هنس ۳ ۲ بولوا دتءیقو رمان تل« هعف دوب

 رب دمو لّواع ردهنس ۳ یندم هلا هدنس هعف دوا ردڈلوا توف

 ردراو یناحوتهو تاورغ هاو ینارمخ قوح یہا هاشداب رورپ تیعرو

 نیشن تخت یرادقم یارب رکبولا نردلا فیس( روصتم كلء) ییغوا هنرب

 بوت واملخ هلدبسیعوقو ترفانمهدن راه | نو صوق نالوارکسع كانا یدلوا

 هک یدنلوا سالجا رمصانن ك جوک نردااءالع (فرش كلم ) یردارب هنر
 هلازا ید یراک, ج اقر نوصو هداشاو یدنا ریغص هدنشاب ید زونه

 ساحو ذخا یوصوقو راب دالا عم ب ولږد قداح رانا هاکعتود هنسادوس

 هبطخ هنعسا دجا نیدلا باهش (رصانال۰)یردار بویلیا علخیفرمشاو

 هدعب سولج هت ںواک ہرکص یدا هدنرهش رک یسودنک راب دئوقوا

 هد ۳ نورمهدآ جازما هللاا رماد وب یدلبا تدوع هتنرهشلرک هن

 : یدئلوا سالجحا لیعاسا ندلا داع )اص كالم ) یردار هن رو ملح

 یدربدتاهرمهاسحم هدنس هملق لرک یدجا یردارب بوردلوکر کو

 (لماک كلء)یردار هنر بواوا توف هد ۷٤٩ رایدابا لتقو ذخا تہقاع

 یدیا مدآ هیف-و ےل اظ رب یدلوا نیثناجصان ناسعش ندلا نز

 ینیدلانز یردارب هدنر هی هنسر ردش٤ا رودص هم رغ راوطا ندودنک

 یهلا ج نکیا هدنس هظح الم قعاب راوید هنن رژوا بویلبا دن هعلق

 هنادز نماعط جد كن هدارهشنالوا سوبح نوتشود طاعه ودنک نوکر

 هری كن رد ار وعلخ یلماک ب و وق هنسف هدنا نیعاا ةفرط رلید روئوک

  هدنادنز ید لماکو لوات یطاعلوا بوک هتک نیدلا نزرا,دنلباهنادنز

 نیدلا نیز( راغ كلم) رابدلبالکا یماعط یرلک دانا مضاح هنش ادنرق
 ینیروط هرکص یدلنا تکرح لزوک تدمر ته هتك رفض غ جارما

 هیودنک| مما یدیا التیم هک سب نجرک وک ید الشاب هبعاو وھل بوزو
 ظیغ جد لوا رل یدر دا مد یرلنج رکوک کودتا تب بودا مارا

 ربسخ هبارها ود مرازاغوب یزمس هېر كراج رکوک لوا بویلبا نیکو
 ها داكا كنج بویلوا لست رایدتسا كت (علخ بویلبا عمجت نیکمردنوک
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( 7۳۰ ) 

 یټ رک ع راتاتورلبدشراب هلا رمصات ھن هجوا رک کف یخدیدلبا نیا

 یدلیق مارکا هرزوا لاک کا رمصات هدنلوصو یدلدا رارف هرهم تبوغ ار

 راد تکه ن رلعالو توغار یش هد هجم دا را رف یرللاو جد یرکسع رانات

 السا لها امدهمتوا ود هحرف ید یسهرفک نهرا هدتساتا یو رات

 ماش ییع 0۲ زا ات رارکت 53 N ری,دلبا السا هک ام یرلکدرب و

 دد نارا هدق درج ندرصم هلا یک نوالو راداک هد رز وا

 نکم روبعو روم هلهجور هکیدلوا روءاچ هبن عرب رللوب بویلبا بقاع
 رایدلبا تراغو بهن یآ چوایرلتبالو لوا جانم یب نیعالمسپ یدانوا
 یراص یسهشناط دوهد نالوا هدک ااع هکیدلنا یحارسات هدهروب نه ك

 دهع صوهنهد۷۰۱ رآ هنراص قد راص لوک یس هفناط یراصاو قدراص

 بهذ رک راتالو بوردلوکرکسع هن رارزوا یسهرفک سرا ندا

 رلیدلک هماش ورک یسایقشا رانا هدهر ول ص دنس) یدرد ا تراعو

 رلبدکح ب تک عالم بولوا عج ى بلاحو ىقشەد هله

 ماشو رەد رکاسع یسصات هدن رک دلک هلا تیعج عع هن تس یسنربا

 ینامرا تارفا بوزو یک کرک یه هللا نوع و یدلوشراق یرانا هللا

 هرکص ندنو یدلوا صالخ مدآ لیلق لقا رلد) وا قرغ هنارف جد

 توعی>ح هد ۸ ندرصم رصات هلغل وا یس هلخادم مظع هروما كسري

 س یدانآ تدوع هر صم جدر بویابا مارآ هدناو یدراوهن رهش شو

 یدایق سولح هرصع تک رکتش الا سرس ندلا کر ( رفظع كالم )

 ارما نایعا ر اسو یرالاو قشمدو بلح بويل وب رارقتسا یکم نکل
 هرصع هد نوا تفاع رثیدنا هرزوا لیمه هندرط نوال ناطاس هل

 هلن هنب رزوا دیعص بولو د هرکص یدلواهارب ور هنفرطنویهص بوقیح
 دخا یسرد و یدلبا نیبعل یکب مان رعتسهرقتویلنا راعشتسا ندنایصات

 رصات هد ۴ یدلیق هرداصم نلاوما هل و سدح وراضحا هدو

 4 الو هک ندلا سس یهاشد 8 ناللش هد ۷۱۳ یدلبا توراو



CARED 

 راب دابا ایه ا رص » هللا یسا رحا بولوا نادرکور یرکسع رانات یر ادتم
 هیغرط نال وا یر راد رسو نیبعت ی كج هنک بورتسوکرب هرانا اغتک

 هدئس ارا راناتو یرهص لر و وکنم ییضوا وک اله هک کب لوغم مان
 بود روتک هرصمع هلبا اما نال وا هجس هل ر اس یدبا مان بحاص
 هد 1۹7 یدلیا مارکآ دملا ق وفو نیت راصاخ یقوتسم هجنرا دبت ره

 یدلوا هب روز كب نیجال نالوا ېنان جد كنو بوعبح هراکش یخد لوا
 یدناسق هب هعاقو یدشود هعدمد بوج اق اغل هدک دانا موه هن رزواو

 کا ماش دانحا نکل یردلوا هدئس هظح الم كعا برج هلا یساععحو

 هیو دشک هرزوایساجر بوردنوک همان تعارم هنفرطنی> الراحانرلب دع عابنا

 راداوه هنیحالهدفرطو یدناوا صیصخ و نيه لحرب نوحما شاشا

 هش روز وا ا تدعو بورلوا دبنسم هد عارب یسودنک انا نالوا
 ثالم ) رایدلبا تعب هن رزوا طرشوب تورپ و نیع هنکج هیعا طیاست

 هک هد ود را هرز وا ح ورشم هجو نيج ال نیدلا ماسح (روصتم

 بن مه هدن ر ات 14۷ یدلبا طیض یرصم بولک هرکص ندک دک
 یرات الو لوا توراوویدلنا لاسرا هنن رز وا نمراد البو كر ادت رکسع

 هرلنآ نيچ ال هدنرللو صو هبل> رلءدادا تدوع هلا هروف وم مع انغو رابدروا
 همد وب بولود سد را هراو ه رز وا راک دالب رارکت هکید ردنوک صا

 هژلرب ناسا ی ارق نم را رلردلی تر اغ جد تاقر و موش هنمراد الب

 يج ال هد 14۸ یوا م بور و جد را صح کع هراب قلا شب

 لرصم ندیبسوب و رایدلبا لتف بوروا ناخ رفن جاقر ندنر هلوک ودنک
 هدقدلوا فرطر هتف هسا لاح هل هله یدلوابوشاو هنتف مظع هدنا

 هد 111 یدالواسالجانو الون د (رصان تل. ) هرزوا یافنا ترا ما

 یصات بواک هندصق ماش دالب هلرا رکسد مظع ناح نازاغ ند هر کنج

 هللا ءاضَس تبقاع بول وا كنج مکح یدلوش راق هلبا یرکسع رصم یتا

 ییع الف رانا بویلبا رارفمص ان یداوا ضر اع کالتسکش ھم السا رکسع

 ندیا ااو رارف هتفرط نازاغندرصم امدقم رابدلیق الیتسا ه هیماشد الب
 نازاغ سپ یداملوا ضرم هن رهش قشمد هلا. تع اش قعف نداما

 هن راد یسودنک بولبا بص یلاو ندنفرط هن رزوا ماش كلام قاق

 رفع ت وعلا یص الحسا م اش د الب رص ان كلا دمر یدلبا تد وع

 ا



0 

 هندارض هن رزوارافک ورک نوالق ناطاس هد 14٩ یدا شلاق هدکنرف

 تافو بون)هتسخ نوک جاقر هدک دلبا لو هنسودرا بوقیح .ندرصم

 نیدلا حالص (فرشا کالم) یلغوا هنر ردثلوا هنس ۱۱ یتدم یدللا

 مان ردو سحوذخا ییاطذ رط نالوا یا كنردب یدلبق سولج لیلخ

 كشردب هد ۱۹۰ یددا ر ژو شدلا سو هنطاساا بنات یوا

 ند هرصاح دکوم بویلنا مرع یاضما جد وب هنهف اکد نالوا یتعزع

 هل اب یدلوا رمسبم یف ونع ندکنرف یدیاهلبا شک اشک میظع هرکص
 بارع یدنلوا خا مانغ دعب وارو نداق نیعالم نالو هدنعا

 دعج یجد نوا كنس هرخالا یذاج" ۰۸۷ امدقم هکر د ندناقافتا

 نالوا رمصم هاشداپ ندنکو لم هب ملا یسهرفک كرف ین هعلق لوا یوک

 راثأبا دیهش یعال-سا لها یراق داوب هدنګا بولآ ندنلا نیدلا حالص

 یګ د نوا كن هرخ الایذاج ن دلا ح الص یهاش دان مصم ھن هءفدوب یدبا

 كنرف هرکص ندنو یدروچگ ندعلق یتسلاها بویلبا حف ینوک ھەج
 نالوا هدنرلا یدو روصو تورسوهدیصبوشود هسارهو بعر قتیعالم

 هدماش كکنرفویدنلوا ربهطت لح او-س لوا بوغ ارب هلجلاب یر هعلق
 طض هللا تیلک یکلاع لوا نیعالم هكدا شلاق زا یدالاق ىرلەقالع

 هدهرون زر ا یدلوا عقد ندلح اوس لوا یرارش هلن ادم هله را هیلبا

 بارخ یناوک اله امدقم ارز یدلوا لیمو ریمعت یکی رک یسههلق تیلح
 فارطاهاک بود رارق هدربصع فرا ال هرکص ندنو یدیا شلبا
 یدرتسوک لاغتشا رستو حف یرالحم ضوب اکو هراکشودیص هدفانکاو
 رلکبجاقر نالوا هرزوا نیکو ظیغ هب ودنک نر هدهاک راکش هد ۳

 یردار هنر ردوا هنس ۽ یتدمرل دعا لتف قرشابروشود ناصر

 آرزو یعاصشو هنطاسلا باال افتکو یدنلوا سالجا ( د2 سصان كلم)ا

 لق رشا یدنلف هیج وت هکب رر د هلاوډد بصاسم راش تولوا

 نسر رل دابا رالاب قارحا نب را هثجو لدق بوروتک هلا یر ه روز ندا

 هنر یسودنکو ع-اخ یرصان بویلبا قاذتا هلبا اما اغ تک ندالوا ما

 | لیت هدنتنطاس لوا كنوب ا ةتک نیدلا نیز ( لداع كالم) یدلیا سولج
 ثداحایو ےظءەجت دراو الغو ط2 مظع بععرد بواکزآ تاغ را.

 كس نوا ندناخ نازاغ یه اش داب لوغم هد 1٩٩ هللا ذا هاو یدارا

 ( یر )۸۰(



۱ ) 1۳۲ ۱ 
 یکدارب بویلپا در ناسا لخوا وک اله هبلایموم "یدروحاق بوردنوک

 یسودنک هلبارکسع رغا هد 1۸۰ تقاع یدرد وکر کسع هثفارطا باح هذ د

  داتحاهلا لبع الکونم نوالق هدک دلک هن دص یر ماش دالب سفللاب
 یشادرق بولاق هدنسهرمصاحم هب>راقاا یداک هب هلباعم بوی لب عج یرمصم

 حر هارلنا نوالخ یدردنوک و رلبا هلا نیعالم لوفم ك ناسکس یااقو م

 اعتشا لاق و برح "ران بولوا لباةم هدنکوا صج نوک یج درد

 راتاتراب دح اقیرغود هصج بولوا رمکنم یلقو هني كم السا لها یدلوب
 ندلرلم دار ازابو وس راح تح رلب درک هنبراراتک ر هش بویلپا بیقءت نیعالم

 یدلنا موجه هنلق كراتاتهرمسېم م السا لها نکل یدل ريق هسوگ قوچ
 نشود هن رزوا صح یودتارارف یرغوط هماش ںواوا مرهذماقوکنم

 مالسا ناریل د رایداوا نابوب هنالذخ یارک نجوا یرلع ومس كایعالم

 ندم ازهنا ج داقابا رایدغوق بوریق رد یرلک دلید بو شود هن رادرا
 نوالق یدلیا تدوع هللا ناسخ بوغارب ییهرمع ا جل وا رادربخ
 یکاح نع هد رل دا رکلنشو راغود مظع بویلبا تد وع هرمصم

 هد I یدلر دتا تدوع لر E aS ںواک سا ندنفرط

 یزارش دو2 نیدلا بطق همالع ندنفرط دجا نا طاس یه اشداب لوغم

 یدیاراومدآ ج اقر خد ندنرلکب لوغم هح“ هل- یداک هرصم ها تالیسلبا

 هدنیلط دم بولوا فرمم هللا مالسا فرش دجا یتوعصم كن را همان

 ند رصم لها نکل بور ودنوق یرل لبا نوالق یدیا رعثم نغیدلوا
 باوج بویعا هدعا لم ید هنر ما رمو یدم ردشزو 4 ارلنا ید ر فرب

 . هق شهد ںوعیج ند ر ےم نوالق هد ٩۸٩ یدرب دا تدوع هلدا همات

 قوج هدودروا بواک لیس مع .ظعرب هدلوارشع كه رش ناعشو یدراو

 هد 1۸۶ ید روئوک بوروس ژرداح هعو یدایا قرغ باودو ناسا

 مکه تیافبهک ی دایا زخا ی هعلق مان بق م ندنلا كرة بوروك كرادت

 ىدا ل د شا مادقا هنعق كلا هسوکر ند هیطام لولم بولوا نصح
 AN oi ب یدلوا دیا تم یرورس بوغوط جد یلغوار ماند هداناوب

 ید نوا اخ ندکلام حق بودنارلتقا هقا رطا حد هصراو هتس هتس

 یدلبا ببر و ح# هلر هرمصاحت دیدش یسلبارط بوراو هدهدوب نم هتسو
 "یدیاهنسس ۱۸۵ ما دعاق لوا یدنل وا ذخا مساو مانغ قوج یقو



NID 

 نک رات و ناع هر ص ندنو یدلاهعلق هراب جافر جد ندنرالا

 یسهرقک رابات هش رز وا هرب هد 71۷۱ ب ویمروط یلاخ ندد الب دخاو

 نراهاکنورابو یدزوب ه رزوا دارم بعالم بوش را هلبایرلت | موع*
 هیلیع اما هنس لوا حد ییهعاق هراب یکیاو فهک نصحو یدلق تراغ
 هدانک او قارطا هدنر هنس ۷4 و ۷۳ و 1۷۲ .یدلقذخا ن دلرللا

 هدرصم « دهروب نح "هنسو یدلآ عانغ قوح و یدلبارلتقا هنکلام هپ ونو

 یلغوا ینوناخ هزاع یرف كنوالق ندلافیس ما نالوا یماقمکاق

 بولک هتکرح غادر هن هد 1۷5 یدابا ځور هینک رب دیعس كالع
 یرللکهتندصق ماش الام رکسع رفاو اناوتو بعت هلارادرمس مان ن وان

 دا رهنیعالهو ی دانا هءافیخد هدف د وإ هللا نوعب بولو | لب اعم هرلتا سرب هلا

 بوتلارمسا قوج و یدلو| ل وتعمد هکر عمو ید یرارادرس ت> بورق هرزوا

 كي و رلیدلوا هی رت هدنتمدخ رصع یارما یرادعتسم ضعب ن دنراګا

 هد هروب نه هنس ردندرانوب رالاس ن دلا فیسو نیدلا فیس راب دلوا

 هتلبارصق ب واک هخ رهشقشمد ندلا ی دلبا رست ید ینه رمصیق
 ا ا لاو یقیلغوا امدعم یدلوا توف ن دهق رم یاج هدک دنا ل ون

 هدنحا هفح بویلبا منک توم كلا نیدلاردب نالوایمظعارب زو یداشغا
 طب روطبض لزوک یرکسعو هن نو یدروتک هرصم هرزوا قلوا عاص

 لفاعو رداهب و عیعدرب سرب وب یدلق ملست «دهعیو هدرصع بویلبا
 هدنلصاو هاشدا بهم ولزاوا دنلب یل ز وک وکو نوللاریسا یدیا مدآ

 یتدم رد_لواژارفارمس هلی هس رت لاصتال» بولوایسهلک راتأنر ۱۷
 هن ر و هنس  1۷٨هکر دعس کالم ) هيلا یوم یدهع لوو لعوا هد )

 هيلا یوم ند همک قوج نکل یدلبااش ایی دلارد یر زو تدر دپ و نیشناج
 یدشودهنسهیعاد عد دت یرلئلوا ندلفاساهکر هرکصندنوب بولواتوف

 هلباقاقنا یا هد 1۷۸ ورلبدلوا نادرکور ندودنکر لکب یکسا ندیسوب

 رلیدلبا سالحا یشعالس نیدلاردب ( لداع كالم ) یردارب ه ریو علخ

 قو ید كن و نکل یدنلق رادرس نوعا تور یرکسع روعا نوال

 فبس (روصنم كل ء) هدرصم تنطلس هلذماوا علخ بویلوا غلاب ه هتسر

 هرتشا رقنس نالوا یسلاوقثمد ربخوبو یدلق رارق هدنو الق ندلا

 رکسع هنرزوا كنا نوالق یدلبا نطاست هدماش یخدلوا قملوب لوصو



E) 
 هسابع ی افلخ هدنسهنس 10۹ یدلیا رسو عزل ندند نی دلا ع

 هنتفالخ ر رم هلرب تابا نیس نولکهرمصم دج ا هللاب مصتتس# ندندالوا
 م نالوا یسضاق بوراو هتد مد سرب هد هروب نص نس یدلنا سولج

 بصان ییاکلخ ندجا ندا سس ندرصضع یالصف هنر و لزرع ییدلا

 یدب هدابرد هکیدلکربخ ندنفرطاکع هدنرخالا عید هروب نح ة2 ىدا

 هنسلاها اکعربخوبو سلوا تفت هارد هلا قلخ هلسج هر زج ددع

 هیاعد هنهاک رد یلاعلو هناعس قح بویک رلهابس یسهلج موکت و لوضو

 1و 1۱۳ هللا تیاصا الب هلوقمو د هر ودنک کرا شل وا لوغشم

 و و نرارهش دفصو فوسراو ماش ؟هیراسق بوکج رکسع سرب هدنرلهئنس

 هنب رزوا هبئمرا دالب هدعب یدلبار شل و 3 هاب یک اع نالوا هدیلاوح

 هدعب رابدلق تدوع هل هروذوم مانغو تراغ یکل اع لوا بوردنوک رطسع

 دلذلوا رمسکنم یغانار بوشود ندا هداناوب یدلک هرصم بوند سری

 هلا یسلاها هک تالو مانراق هدعب ریدر ون کک دار بولوق هر هفح

 هکنرف هج ول رک ب وئوط یتربک هن رالا ن دمالسا لهاو رلیدنا اراض

 ب وراو هث رززوا قکلوا هاکا ندر دمو كرنا سربس یدرارانص

 یسهصن ن دنایصلوا یدلباربسا ینایبصو ناوسنو یدربق هلاب لاج ر
 هد 1717 رطیدلوا راکت رادان نامزدءعب ب وئلوا هب ر هدنلا یرلکب رصع

 یهعلق جاقرب هدیاوح لوا جدو یی هیقاطاا هدعب ناف بو راو سرب

 هتلود و ند ید هلا موته لارفنهرا هدعب یدانا عزت ندنلا كنرف

 یدلیاتدوعهرمصع هلبا مانرورمس بواوا لص هن رزوا طورش ضعب قال
  ۷ب و روطوا نوک یکبار یدراقیح ه رشط نسودر | هتل هد

 اعطق كماقمعاق نالوا ه درمصم هک هلب وش ی درک هرمصم ن وک رب نامش

 هدب ریکست یرهش مان سرطالب بوقیچ ورک هدعب یدیا قوب یربخ
 تعاسرویدربک هماش ةتعاب ولود هد عل یدتیایج ب وراو هبهمرکم کم

 هماش ورک هرکص ندنوک چ اقر ی دلک هبلح ةتفب و تکرح ب ودا ثکم
 هلجراتک رحوب ی دراو هفب رش سدق هرکص ب ویلبا ت دوع 11۸

 ورک ندنا فولک هرصم هدرنص هدب ردشلک هروهظ هدنحشا یمرح

 یدابا نفقا هنسلاوح اکع ندنا یدراو هماش  11٩نصح توزاو هد

 | یسهفاط هيل یعاعساو ی دلا ن دنلا ,كنرف یب هعلق مانراکع هدعیدارک
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(14۹ ) 

 یفندنرلحا هلیوشرابدربق هرم ماف بوشود د درا مالسالهایداوا
 دهم السا دالب لاب تقولوا كاسهرفک راتات یدلوب تاج مدآ لیلق لقا
 زو دق نکیا راشالوابولغم هلبه جور تولوا یراالبتسا هب" مع لاک
 ترسم هبت یھ ماه دنا مالسله | کو دلدار مدو ر 43 یني نیعالمهرزوا هج وول

 رصعیارعشو راب دابا تبع هودنک ق اخو یدلوا تعاب هننودح یداشو

 باحو ىشەد زودو كالد دود راد دل مظن دیاص قوح هدنعح كلا

 كم هبلحو یییلح نیدلا ۳ هدمد بورو ماطا هن روما كن رارهش

 كل« یداوا «ارور هثدناح سصع یسودنک و بصا یلاو یدلا رد نیدع

 ید تا احر قلا باح ندن ارادق دما سرب ندا اسم خاص

 كعا لتق یژودق ها کی رب مان صلا تویلنا نیکو طرف نوعا یودمرو

 هنر ق هخاص نکا راردبآ یرغوط هرصعم سد رابدانا قاقنا ه رز وا

 سرپس بورابوقتآ هحدرا كنازودق یدقلاق ناشوطر ندنکوآ كزودق

 ناشوط هدنراک دشودوریارفاو ندرکسع رلیدپوق هج س هل جد صنا هلبا

 هدنهح مدآرب ندزو دق بونا ندننا صنا هداشاو یداوا بئاع هفرطرپ

 كع وا لا كلا صا هدقدلیف لوق تع اش كنازو دق یدلبا تعاقش

 طض بوتوط لا صنا قد ازوا لا زودق ید راو هنا هلیس هراهب

 لتقو رایدش یز ودق بوراوو یدلبا موج بوکچ حل سرپیو یدتیا
 یدلنا سولج هت زود هد-قاتوا بواک هب ود را سری و رل: دلبا

 هدک دابا سولج هرزوا حورشم هجو رادق دتبلا سرب ( رها ظ كالم )

 توحوک ندنا یدریو نيع نوح ا یرلغا تعاطا هب او اد ک و ریال هلا

 نییزت یراز اپو قوس نوجا یسهلک كزودق قلخ رهش رایداک ہرصم
 قسمد هدد 1 یدنوافورصم هثس ولج كسر اغ دوب یدنا راسایا

 نطاست یک یی دلوا رادربخ ندنعب داوا لوتعم لزودق ندلااع یسلاو ۱

 نالوا لاو هنرارزوا ید یسا مما باح یدر و ماکعسا ه هعلق تویلبا

 نیدلا ماسح هن رو ساحو مو هش رزوا هلبا یرللوا رفاتم ندیهس

 قتبعالم راتات ندنسانثا ترفوب رلبدلیق.رادتخا کاح یەک مان رادنکو ج

 ندنا رلبد روک نداق تسلاهاو رلیداوب رفظ هنن رهش باجت بوش ربا
 یییعالم بویلبا هبلغ مالسسا لها هه نوعب هدنراقد راو ها وا تشهد
 ی رهش قشعد بور دنوکر کسع سرب تالذددعت رابرټ یک فر



(A) 
 رلیدلف یهاشداب مصم یهبیلا یوم هر و علخ یتوناخ بوشود هفوخ

 ندهو رک لواورابدروک الوا ییا وا هدنهاقم هاش داب هک ر ند هب واهن نکل

 ه دنتمدخ كنا كتبا بودا سالجا هتخ تدمرب ییهنسک مان قرشا
 یاطقا نالواهرژوا هضراعم هب ودنک كا هدنرو رم تدمر یداوا كاتا

 ید قرشاو ی د] ون لالفتسا لک ت ويلا لتق و مات راد ۵هاح

 یسهنطخ كند وا « درمصم ی دتا عطف نسهبطخو یدلق فرطر

 یدلقح وزت ی ردلارصس اهلا یوم هد 1۵۳ ردشلوا عطةم هدتقووب

 كن اح لصم 0 و ز هک یدلبا عاتسا ردلا ره هو رص هنس یکنا

 هدنګا ماج نوکر پ , بویلبانیکو ظیغ ندببسوب شهردنادا رج وزی رق

 هلا یئاخ 0 و ید ر دتالتد یکجا بودا مآ لب . را شاوط

 او لاسرا ا لار ء ندا معاناب عا ہرزوا قلوا لا

 ندلارع نکل یدلنا دعو ےل <  Eدی یسهنرزا بوت ههدنآ ت

 هللا یرللوا هدف رط هلودلا یرگسسع و ضع یدلوا م ولعم

 نیدلارو ( روصنمكلم ) ییغوا هنن ربتاکبا یدلو تاج هءفدوب ندلتق

 ذخا رلثلوا رشابم هلق یکیاو یدئلوا سالحا هللا دا-نجا را تخایلع

 ینیدسج ب وغو ید ی ردلا ره ددمک قوح رل دناوا بلصو

 هدنس هب رتودنک بوروتک یعابتا هر کص رابدنا ندنرا وب د هءلق ناب رع

 بوشوآ ود هلا ع ماش هحفد یکیارب هرکص ندنو ردرلشعا نف

  3(رفظمتالع) ندنر هلوک ت اکا هن . روعلخ زوم ردشلک

 هتطا س ۶ تدمر ندا فیسو یدلبا ی زود نیدلا فس

 نیدلا فیسو 2 نیدلا اع ندارما ار ز یدلوا هرزوا راظتناو بقر

 لوا بودهزوک تصرف زودق ندبسو یدبا عرغاکا ریما يکا مان رداهب

 زودقنام را.دتک هرشط ندرهش نوک رب نوعا قمنا نوشروق كب یکیا

 یروصن» بوراو هی ارسو یدلوا راوس هلا یابنا بویلبا تصرف زاها

 یکی لوا بویلبا نیست مدآ هروبق یدل سولج هنرب یس ودنکو علخ
 هد ۹۵۸ تكاذدعب یدلق سبحو ذخا یک یراقدلوا لخاد هرهسش رلکب
 دهن . رزوا رم صم هلبار ریش مظع مانا تک ندنفرط ناخوک اله

 بوی كنج مکحو lk هلارک ع بدر زو دق هلبا یرللک

 مرهنع یرکسع رانأت بوتلوا لق هدکنح افتکو یدلک بلاغ هللانوهب



CY ( 

 نکل یدلیادنب و حص قوج بو زاب ب وتکم هدقدلوا ربخ ندلاوحاوب
 نیک ا زاغا هب هلماعم ءوس ځد هندانجاو اما ل رهديک یدالوا دنمدوس

 بویا (رصانتلم) یشادنرف هنر وایدانآ 3و موم هتب رزوا نوکار
 یدنلقكياتااکا یک ول مانرفنس كن ردب هلفلوا یبص زونه یدلوانیشناج

 تولوا كاا | لب رج ن یزاعغرمما نیکعا تأفو هدنرو رح هنس ترد

 هليسادوس قلوب لالمتسا یسودنک هد 1۱۱ یدلق ج وزتخد نسهدلاو

 ا رصانو موعه هن رز وا كلا قاخ ند همک قوج یدلق میعس یرصان
 بویلبا طط قره شدہ ز یسهدلا و لرمصات سد راب دلبا لت نوعا یاعتا

 هلباح وزی ودنکو هلک ا رب ندشس هل اس هب ودا هکندل وا هدراظتا

 مان هاشنهاشی ( ناعلس ) ن درلنا هدانناود هلیق مسن کا یکلعو

 نیفلواقالخاد و هیفسنکل یدلوا كلامهنع و یدلا ینوئاخ بولکهروهط

 رصم ئالم سب یدلوا زا رابتعا اعطق هن وتاخو یدلبا طظ و ر وج هقلخ

 نیدلاحاالص (دوعسکلم ) یسرببن بودیشیا یترفنندناكءلخ لداع

 رست نع هلا بو راو یدلبا لاسرا هن رز وانع هللا رکسع سوپ
 لالعتسا جور, هدنک تدمر ویدلف لاسراهصم هبادن ودرقو ذخ|ینایلسو

 قشمد یا لماک ی ردب نالوایهاشداب صم هد 1۳1 یدلبا تموکح

 داش تیاسفب قجلوب لوصو ه د و.سربخوب یدلق بصن یسبلاو
 یدلیا تع رع هنفرط ماش ندنع هلبا یلاوماو نیارخ هلطاب بولوا نادنخو

 رل دلوا ضرعنم یسهقرف هب ویا نالواهدنعبواوا توفهدناوصو هر همرکع کم

 ندرانوب (هاکیکلوا) رده رزوا هک یکیا هدنرارک ذ یعورفهب وبا (لیذ)
 (فرحیلوا) رد هتب ر ز وافرح يکیا هدنرارک ذ رلثلوا دع عا یلاوم

 یرروهظو هرهاق یللراد كرلنوب رد هدنرک ذ كارا ندیا نطاسا هدرصم

 (نعم ئالم ) یرادعا كرلتوب ر د هدنلهنس ۷۸۶ ۍرلضارفناو ۸

 هاشنارون مظعم كلم ردفورعم وید یناکرت هک ردیرکنشاج كببا نیدلازع

 یوتاخ مار دلار یدلوما ك ویا اص كالم قلخر صم قوا لوتقم

 ها هلفلوا ندا رها نایعا كييا هیلایوم سد را,دلباهاشداپ دن را رزوا
 یی رهشطایمد بوراو هما رکسعیجد لوا یدالق ض و هرو دنکو کسعروم |

 یدلک ه ر وهط تماهشو تعا رانآ ن دودنکو یدلا ندخلا كنرف

 ندتنودح هتفوب هدلب یالقع لغو هر>اع ن دکلم روما ید نوتا



(I) 

 تقولوا یدلفابعل و ترا یعرا ہو ارف نالوا « دارو الیئسا دب طسب

 هرم داع نب رهشدیزهد ۰04 هلبا یرللوب ضارتنآ یخد ی ولم خاج ونب

 يلغوا هن ر نیفلواتوف هدنرو رم یآ کیا بویمهلو ارا دياب یکلیدعا حف و

 (ېنادېع) یلغوا هن رپ ب ولواتوف هدنقوزآ یخدوب یدک (یدهم)
 رانو یدتاذخا ندنلاكنا نم هاشذاروت ندمک قوح ی داوا نیشناج

 نالوا ندنهورک هوا (دصقم ) ردشلوا هئس ۱6 یرلتدم هل
 01٩ یژروهظو یرهش دب ز يکللاراد كرلنوب ردهدنررک ذ یکولم نع

 ح ( یظعمكل» ) هيلا یوم یادت ا ردهدنر هنس 1۲7 ی رلضارتناو

 7 هد صم کالم فس وب نیدلاحالص ی ردار كنو هک رد وبا ن هاشناروت

 هک ات هئاوب هکلوار هدلا ی ربغ ن درصم هکنذلنا دا مع هدقدلوب رارقتسا

 هرلع الو لا بوراو هسرولک مزالقلایرصم ب ویلباموعه نیدلاروئرک |

 هبلاییومیردارب بوروک قفاوم یشالونع هر هطظح اللموب مرجالف هفص

 بوراو جد لوا یداق لاسرا هن رز وا نع هلارکسع یهاشتاروت

 e رهشدب ز هلا هرمصاحهدعب یدزوب نب رکسع كيلا دبع

 ردراو یناربخقوج « دنیمرح كنهرحوب یدلبا مسا هلیاهرح یسهج وز

 ك: ردپ ینلادبع تح یدلبا لیصح لام قوح قتق ن درلنوب ناروت
 ندلحلوا هن زخرفاو هلکمر وربخ ځد یتفیدلوا هن نخ نوفدم هدنسهب رت
 EE الق یاسو یب رهش ندع ب و راو ناروت هدءب یدنلوا حارخا

۲۳ a OS NY E 

 هدةعاقرھهت و و ماظن یلک هش ر وماو نیول رل ظوعسم و ریست ر ر

 یدک هعشمد ت ونود یسودت 1۳3 ی دایابصا رلظفاحعو رلبلاو ندنفرط

 هد 1 ىدا لا ییاون زا نګ بولنا رارقو مارا ت دهر هدناو

 : (زب رع كم ) ی ردارب كنارون ندتفرط نیدلاحالص ۵ دقدا وا توف

 9 طہض نع بوراو یدالق لاسراو بصذ یسلاونک نکتغط مالسالا فیس

 لام قوح و یدلبا هرداصهو ذخا ن رلطباض هول ن دناتالشک سو

 1 نیغلوا توقهد ٩۹۳ بویلبا تموکح هنس ۱۵ ی داق )یخ

  دیقسرعموز نو نوشیدن لیعاعسا ( زعم كلم ) ییغوا ه رب

 هتفالخ یاوادو اعدا ودد ءیوهاو مدش ر 5لآ ن بول وق ليععب و

 لداع یب هج وع هدرصم یدنوقوا هبظخ هرزوا هج ووب و یدع!مایق



A) 
 كالم ) دن ر یخدكنادجا (لءاک کال ) لغواهنرب د دکنا لیلخ

 هدالاب ب ودیا تموکح تدعروب یرشان دج نن فاخ ( لداع

 هدقرشدالبندهبوبا (فرحیملیا) رلیدلواض ةنمهدخ رات نا ]وارک ذ
 یرلضارقناو 6۸۲ یرار وهط ردهدنرک ذ هق رفتم هقرف ن دا تموکح

 لداع یردب تواوا لداعنب ت وبا ( دحواتالء ) یادت ارد هد ۸

 یکیاوب هيلا یوم یدابا هیج وتاک | یب رارهشاهرو نارح هدروک ذم رات

 درک ذ المو طالحاو نیقراف ایم كل رهدیک بویلبا طب ر و طبض یرهش
 ندو دنک ی لاها بودا تک رح لزوکو یدلق مط هنکاموذخاا د نب ا

 (فرشا كلم) یردار هنر قیا وا توف هد 1۰۷ رایدلوا یضارو دونشخ
 نییصذو ج ورسو رواخ ندتفرط ی ردب هدنلصا یدلوا نیتناح یسوم

 هلا وم یدلون تعسو یسهراد بولواكلام جد هرات الووب یدایسیلاو

 هژرساضر نسح یراتانانالواهدنلا هلو | كلام جد هعشع دم دن زا 1

 هلل وا توف هد 14۲ ی داق تغارف هب یزاغ (رفظم کالم ) یردارب

 یالینسا ب واوا تدمر دم نیدلارمصات (لعاک کل« ) یلغوا هت رپ

 دانگ ام نک نده وا ( فرح جوا ) رلى داوا ض رقنم هلاوک اله

 یدهمع (ناونع) رد هن رزوادصمو ناونعر هدنرک داران دا تموکح

 رفنج وا طعف رلتوب ردرلشاا ن دالا كرلنوب نع كالم هب وا هکر دک

 یراضارقناو ۰6۶ ی رار وهظو یرهشدب ز یراکللاراد ب ولوا مدآ

 هدناحاوسدع زهدنلصا (یدهعن یلیع) نالوایرادتا ردز هنس ٩

 حالیص جد لع یدامدارپ نداص ی رد یدیا ن ده رقرب مانهرمنع

 بوراو هقارع ندنا یداک هفب رشےج هدنقو رب ب ويلباتأثن هرزوا حالفو

 هالو ب ونود ندنا یدنرک وازرطو مسر رفاوو طالتخا هلبا یسلاها
 یدلوا لوغشم هکع|تعصنو ظعو هقلخ ب وتوط نطو هدمانو یدراو

 هو دنک قلخ یدراقیچقداص یزوس ب ورب وربخ ندهیآووما ضعب و
 لابج كنم ب وقلاق هللا یناوعاو عابتا ن الوا هدنا ه دعب رایدلغاب د اقتعا
 هرلناک ند هما هس هر تویلنا اد هعیشرفاویخدهدنا یدراو هنسحاوت

 ی دلباهیعس راصنا هرلنلوا هر ز وا دایقنا هب و د کک هدناو نرجاهم

 جا یسودنک بویلبا نییعت بیقنررپ هنر رزوا كهوگ یکیاوب و
 هفانک او فارطا یدزیا هسالکم هلی یر اسو ر وثلب وس هلبارابیقن لوا

 (یر ()
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 ید اش نب بويا ( نیدلا مج ) یرلادت | رد رلذنلوب ضارةنا هد ۶

 ۱ یوماکا یتاناكءلعبو یدرولوا مان و لا كنز كاتا ندلا داع بولوا

 ہاشذا روت ( یظعم ئالم ) نیر كنا یدبا شلوا هیجوت ندنف رط داع هيلا

 ۰۷۸ یدلوا نیشااح ندلارع (روصتمتازم) یسداز ردار هنر یدكنا

 نیشناح هاشعارهب ندلادم (دحا تلم) ییغوا هنر بولوا نو هد

 نالوا روک ذمهدالاب تواوا تدمر (۱صل۰) یردار هد 1۳۷ یداوا

 یرلکدید لرک ندنهورک ه-وبا ( فرح يعسب ) رایدلوا ضرفمهدخحرات
 هد 11۱ پودا روهظ هد ۰۸۶ رد هدنررکذ رلذدبا تم وکح هدرهش

 تولوا بوا نب رکیونا نیدلا فیس (لداعتالم) یرلادتارلءدلوا ضرقنم
 كس و نیدلا ح الص نیدلا فس ول ردنا جهلا رشم ینیرھش درک

 حالص یردآر هد 9۹۲ بولوارفتسم هدتموکح كنب هش لک ردردارب

 یلیغوا ییرهش لر نداجا ی داوا كلام هعذمد هرکص ندت و نیدلا

 دواد (رصانتالء) یلغوا هنر یدکنا یدلبا هیج وت هب یسبع( مظعم کل. )

 تعوکح تدمر لداعلا نبرع نیدلامح» (تیفم تالم) هر یجدکنا

 هسوبا(هلکیمکنا) رایدلوا ضرقنم هد رات نالوا روکذم هدالاب بویسلبا
 فرح چوا هدنرک ذ هبعش ندا مکح هنءدالب صعبو هیقرشد الب ندنس هقرف

 دیس ۵ دتموکح فک DB ندرلنوب (فرح یلوا ) رد هش ر زوا

 ٩۳۰ یرلض ارقناو 1۲٩ یر روهظ یادشا رد هدنرکذ رانلوا

 ردشلوا هنس ۳۰۰ اج رفت ی رلکلم تدم ر دشاوب ع وڏو هدن را هنس

 لءاک یردپ تواوا بوبا نیدلا ج ( اص کله ) یسادتبا كن هلسا-وب

 هیح ول هه لا یوم یرل لا فک نصحو دعا هدر وک ذم رات ندنفرط

 هاو ور هیلط روو قسمد یسودنک هرکص ندتموکح تدر یدللمو

 شرابس هزار و( طعم تالم) لغوا هد 1۳۰ نیک نصح تقو یفیدلوا

 هل لوا توف هدر صم بولا لاص ال» یرد, هد 1۷۷ تالددءب یدلبا

 هنجون همللادبع ( دح وم كله) یبغوا ینتلاا بودیک هرصم مم ال

 تل )یلبغوا هر یجدکنا رکدوبا(لماک كل. ) لغوا هرکصندو) یداق

 ید كنا نیدلا بامش ( لداعتالع) یلفوا هنن ر ید كلا نیدلاربم( لداع

 نیدلارت (لداعتالم)یردارب هن رب خد كنارکبوا )اص کالم ) یلغوا هنر

 (لماک کالم ) یلغوا هر دكا دجا (فرشاال») لغوا دن رب یجدکنا
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 هدقدلوا تود ندلارو بوبا تم وکح تدمر ید-لیفیاو هسک مان

 قلا نیءلوا رز وا ترف اش هللا یسلاها صج ندلارْعت هيلا یوم
 تولک ندرصم فسوب نردلا حالص هد ٥۷۰ سیب یدلبا رارف بوشار

 (رمعان ثال ) یلغوا كهوک مش رکذلا قیاس كج دا ذخا یماش كلام

 صج نالوا قم وکح رقم كن رد هال وا یک نا د ن دلایصان

 تعزالم هئسودرا كن دلاحالص هدنررفس هلخاب یدلبا هیجوت اک انا

 قلا هلغلوا توف أي هد ۰۸۱ هرزوایتبدنل وا رک هدالاب یدبا هرزوآ
 هیجوت هرسصان ن هوکرمش ( دهاح كل. ) ییغوا ندنفرط نیدلا ح الص

 لاا ندنایاب كلا تولک هصج بععرد ندلا حالص نکل یدن وا

 ییا نوا زونه دهاحم یدلبا ذخاو بصغ ییرتکاتاایشا و لاوما ندا

 نی رطاخ بوروت۶ هنب روضح یتا نردلا حالص سب یدیا ریغص هدنشا
 ده اع هدکدلیا لاوس وید رد هدلحم هل كس رد هدع رک نآرقو یدلآ هلا
 (ارات یهنوطب ىف نولكأب اما ال یماتیلا لاوما نولک اب نذلا نا )

 ٩ل رک ونیدلاحالص رک هلکمری و باوج بد یدلوا یهتم هنم هع رک تبآ
 تا رلیدا وا نارمح هدنناسطو کز كلا تلود ناک را نائل وب هد لح

 مج ران قعس رثددیا السا دی طسب رول لام طا ی انعم كن هک 1

 نیکلع صح بو وب هيلا یوم هرکص ندنو رها 2 رصل نی رلقدل وا

 هاکو تقفاوع هاک هلا صم كوامنالوا یراهداز عو یدلبا طب رو طی

 توف هد ۰۳۷ یدیا مدا لاسو اطر ن کل یدرولوا هرزوا تفل اش

 میم و یدلوا نیسشناج مهارا (روصنم کلم ) یلغوا هن رر بول وا

 ماع هنهور 1 هزراوخ نالوا هرز وا الیتسا هاش د الب بو وق رد اها و

 کر اع لوا نر الئتساو ضرعت تسدو ید راو لاعوک هبت ص

 ( فرشا ئالم ) یل-غوا هن رب نیل وا تود هد 144 یدتا حطق

 نیکعا روهظ وک اله هد امز كنوب یدلوا نیشناح یسوم نیدلا رفظ»
 شا هب ود: ڪک تالو نالوا هدنلاو یدلبا دالا ضرع بوراو

 هس یدلاه میت ودح صح ی را 12۱ و ید اک ررعمو

 توئلوا نییعآ لاو هصج ندنفرط رصم ناطاس قعلوا توف هدهروب ن

 نده ورک هب ولا ( فرح ییرد رد ) رلبدل وا ضرقتم هللس وب

 بودا روهطرلنو هد 0۳۳ رد هدنرکذ رثندیا تم وکح هدنرهش كيلعب
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 لس 6 هرکص نکن یدادا عرب ندید كنا یکم ںواک روصم ی دو

 هلا اج طود دلا كل رفظوء تور و مرصات ی هلو ی راب ها ی ها

 نکیا هدنش اب + بورود تو E ۵ یدلاو یر دعاو هروعم

 نیشن اج دم (روصنم كل. ) لقوا هش رب قعل وا توف هد ۲

 روصم نیکعا الیدسا هم اهن ثالاعو روهظ ۳ اله هدننامز كلوب یدلوا

 یاش بوزوب نی رکسع وک اله زودق هرکص ید راو هرم بوقلاق
 راتاتلو بر را رکنیدلباتدوع هنکلماج ورک یجدروصنءهدک دنا صالحا

 هللا نوعد ا هعفد و بوراووشرافروصم هدنراک داک هنزوا اجیرکسع

 نیت اهر ان! هن ید ن ودنکرلردغوق بورق یک یک رک ینیع المو هبلق

 توف هد 1۸۳ تور وس تموکح هم ا رده هژ وهط تماهشو

 دو2 (رفظحع كالم ) لغ وا ندنف رطرمصم هاش داب هن ر یدل وا

 كالم تولوا ہدءاش نوالق رمعم کال« تقولوا یدنلیق ررقم روصم ن

 ینلتسود تیاغب هلا روص:میرد كلا كنو الف یدراو هفشمد یچد رەظم

 هدنناب و یدلق سابلا هصاخ ماخو مارک او زارعا تیاغب ندلجا یی داوا

 ودنسب>ا ورعاندهدلو یلص هدا ےب نس بویلنا سالحا هرزوا ی

 هرفظء نیس وا هرزوا كءارفس هنرزوا كنرف یسودنکو یدلبا رتشزاون

زا هداج بوراو هک یدلبا رھا
ا رفظع هناوب ل هدارغو و هروک 

 ۰ لو

 ندزرفسنالوا عذاو جد هرکصندنا یداناتءدخ لزوک بوئلوب هدرفس

 هد 1٩۸ یدلکهروهظ تع اه راثا نوح ندودنک بویلوا ككا

 بالحا عبو یدلوا ترف هدن راکم تدرب هرکص ندنو بولوا تو

 یسهدازهجوع كل رع ظ م هلا یوم هد ۰ تمقاع را دابا و هتموکح

 یدلو رارغتسا تعوکح ماعم لضفا نب لیعاتسا ندلاداع (دیّوم کالم)

 بولوا تدمر دح نیدلا سدان ( لصا ثالم) یبغوا ید هرکصندنو

 دبوس ندا تموکحهدصج ند هب وبا ( فرح یبچوا) رل,دلوا ضر

 كرانو یدل وبعوقو هد 71۱ یرلضارقناو ٥٤١ یراروهظ ردهدنرکذ

 كحوک كيوبا هبلا یوه هک ردهوکر مش نیدلا دسا (روصتمتالم) یسادتا

 ندنفرطك او یدردیاتمدسخ هدوجن دلارون هدنلصا تولوا یسادنرف

 ۱۳۳۲ لوا بوراوو یداوا لاو هدنسن هنس ۰0 ااا صج

 نیدلارتت ند:فرط نیدلا روت هنر هل لوا توف هد 14 یدلیق طبرو

 گشت EO یا e یک TU O TO کم تون و ها سس سس تا

 ات نازی زی



END 

 سفلابهلیاراتات رکس یلغوا كنوک اله ندنرا رخا هروب نه دنسهرکصیدکح

 سوفن قوجهرزو| یس هع: تداع و ذخ | هرصاحما د«, و ید اک هن رزوا باح

 بوراو قو ذک ندنسارھا وک اله هدءب یدلبق ببر نس علقو فالتا

 اعا هرصع بوح وک رصان یدلق ریس یماش هلو یدلا ید قشمد

 هدهد یدلوا هتشک رس هدلن امسا ین هت تد ەر بوقیح هرکص یدلیق

 اکا وکاله یدلقاصلا بوک اله بواک هل االضا كنهسهکرب ندنع ابتا

 یدلق دعوهرزوا كردن تدوعهنکلم هن و یدرزتسوک لدیورندادتا
 یدلوا ضرعنم یر ود بودا لتفو بضع ندصوصخر هرکص نکل

 یرروهظ ردهدنرکذ یس هب مش هی وبا ندیا مکح هداج (فرحیمگیا)
  ۶(رفظءكلم) یرلادتا ردشلومعوقو هدنس هنس ۷۲ یرلطارقناو

 یسهجوعینا کرد یداشن بوبا نیدلا خن, هاشنهاش نررع نیدلاقت
 ىدا اتق لاسراو بصا لاو هنرزوااج هد 6۷۶ فسو ندلاح الص

 مرجالف یدلبایناک دنز نسح هللا یسیلاهاوتسارحو ظفح لزوک یرهش

  ۰كن رارهش نیقرافابمو ججن" و هرعمو باط رثک اکا نیدلا حالص هد

 ید مدآ رداهب و حک ۰ تاقی هلا یوم یدلیق هیج و ینتموکح جد

 نام ز دعب ردثملک هروهط هعظع راثا ندودنک هدراکنح تلد ون

 رادقهرپ ندفارطا ید یسودنک یدر و جد هعلق هراب جاقر اکا یسهحوع

 (روصنم كلء) ییغوا هنر بولوا توف هد ۰۸۷ تبقاع یدلا تکلم

 یردب جدو یدنلوا بص ندنفرط ندا حالص هند ندلا رص ان

 هنفرط ندلا ح الصو یدلبا ط.ض ل ز وک یکلم تویلنا كولس هن را

 یدلوا هرزوا دایقنا نسح هش را دالوا هرکصو  0۹٩دءذدد کیا هد

 یداک بلاغ ید هدنسدکیا هللانوعب بودیا كنج مکح هليا یتی-الع كنرف
 ارعش بواوا روک ذم هلیا رمخ سالا نیب و یدروک ندصلق رفاک قوجو
 بوروس تموکح هنس ۳۰ ردراشغا حدم هللا هنانط داص هصن ینا

  ۷هنن ا كلا ندق ارطا یدا مدآ اا8 بو عي“ یدلوا تود هد

 ردشلوا فی أ لث اس رو بنک هعن هنسا بولوا عج الع هصن
 بواوارع اش ج د یسو د: کرار داب وس را هره هحگن ارعش هدنت وف

 نالسرا مجلق (رصان كلم ) یلغوا هن رپ یدراب وس رش بوخ
 هطب رو ط.ط یک کرک کلم ندنع؛دل وا مدآ بناجلا نيل نکل یدک

 بوی وا رداق ٩ ندا يل (رةظم ئالم ) یردارز هدنر ورح هنس
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 رایزراوخ رلیدالوا « د وسآ ندبرحو كنج هلبا یهورک هم ز راوخ
 هقضهد 14۰ ردرلناتق بب رو تراغ تراغب یاح ب ولک هءفد یکیارب

 یکاحصج ینایءابلح هد 144 یدشوانفدهدبلح بولواتوفنوناخ

 درب هک هلب وش رل.دکچ جلف یشخم هرایمزراوخو یافت هللا مهار
 یصان ی دالاق ی رالاح كحهدا ترضع لاصبا هفرطرب بودا عم

 دخا ندد فرشا ن ےھارا نوا یک اح یار ھ س صج هد 1

 كهروتکه لا خد یرصمراددهدعب یدلیاربشست ید قشم د هنس یسهنریاو

 هدفارطا لوا ندنهو ls یدلبا عج ن رکسع بوشود هتسادوس

 یناکر كا هدنراقدراو هتب رزوارمصم ب ولوا راداوه اکا ید راک, جاقرب

 یرکسع یصم هدهلهو لوا یداروق فاصم ب وهج هلا یرکسع رصعء

 رال هلا ۳۳ ودنک رمان یدشد هند را كراتا رلیماش بو رب وج رول

 كولب رپ یراکدید هب رګ بوعا رارف كیا هدتع ره وب نکل رلبدلاق هدئناب

 تصرفژاهتنا كج روک ها مدآ زا یرصان یدرروطبولوا تبات هلبارکسع

 یدجاق یرغودهماش بوردنودزوب رصا قعلق موعه هنب ر زوا بویلیا
 یداوب*یول وا نالوایرارادرمس كلراولماشب و رو ید هف رطرب ندنا كا
 هدقفرطو یدابا رسا یراکب ما دکنرب ندنسلساس هب واو یدلبا لتفو

 یدراولماش هج ر درا راد شرا هرمصم رلثلوا مرهنع ندنرکسع صم

 ىح رایدلوا رطتنم هنودقو رل در وق قاتوا نوحمارمعان بوش ربا

 نکل ی دنوق وا یسهبطخ ك رصان م دلبج *هعلق ب ولوا هسعجج ېس هنرا
 ندهمک قوج رابدموقوا هبطخ هنعسا كتهنسکرب بویلبا فقو تلخ هرهاق
 هعشهد بونود هلیاتع رها رولماش بوی ربا هلباررمسا یمیدلا كہا

 ید هعفدرب هرکصندو یداواحالصو مص یراارا كذدهب رایدشربا

 AA ص زا تو ربک مدآ هی رایدالوا كنج نکل بوراو هش رزوارصم

 ب واک هلباراتاترکسع تعمل لغوا كنوک اله هد 10۷ یدلسک راروئس
 مارهنا ندنک وا ك رانا یییعالم رانا یدةیح وشراق اک ا یسلاو باح

 رلیدکج هنیر ز واوصب یراولبلح هر ز وا یراتدام بو س وک یتروص
 ندروبف هعلق جد یس هج یدلربق مدآ قوچ رایدایق م تهتم بولود هدعل

 ید هل رخارب توحوک رراتات هدهد یدلو| كاله ند هح ان ن .کنارریک

 بارطضا رفاو رصان بواوا ثداح د را هنتف یکبار, هداشتا وب رایدنک
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 نصحو دما هدنلصا هک ر دشلوا نیشناجبونا نیدلا ےک ( اصتلم )

 نواهت هدکلمروما هرزوا حورشمهج هكسوب یدیاک اح هدنکلاع فیک

 لداع یهاشداب رص م نالوا یردار كملاص قعلوا روهشم یرصعتو

 لاص سی هیلبا ع زتندنلاكسذوب یقتمدب وراو هک یدردنوکریخ اص

 یدلواكلام هقعشمد ب و راو ه دهرو نم "هنس هرزوا یسهدومرف كلا

 هتسزوآ تاو نیدلاحالص (سصانكلع ) هد 14۸ هن رب جد كلو

 یدلوا ضرقنمیرلل ود هد 16۸ هلا یسالئسا راتات هدنر و ره

 نیلا تموکح هدنراد صحو اج و باح ن ده وا ( هک ییکیا (

 ندراروک دم ( فرح یکلوا ( ه رز وا فرح حاقر رد هدنرک ذ رادبعش

 6۷۹ یزادعا هک E و حواندا تهوکح هدملخ

 یردبكنو یزاغ ( رهاطكلم ) ردشلو ع وڌو هد 15۸ ی رلضارفناو

 یرهاظ هيلا یوم یلغوا هدقدلوا كلام هنس هعا بلح یب وا ندلاحالص

 هننا سم هش ربا هغواب ز ونه تقولوا ی داق لاسراو بص یاو هبلح

 اشا ورک ه دنرو ره ت دمرپ بودیا لزرع هرکص ی دلقنییعت رام دآ دعم
 هب رح لاک هرهاظ ردفوسایف روهشم هک یدرورهس نیدلاناهش یدلق

 نیدلاحالص بویلبا دسح هوکح اهقف ىدا هرز وا صاصتخاوبرقت
 ود یدلبا داسقا نس هدیععو لالطا کولغواردم دآ ریو ناهش هتفرط

 كنم ر د رهاظ كالم بوردنوکرلنامر فدک قم حالص با یراهعا لاسرارربخ
 تویلبا هبهاک اب رهش باح یردپ یدلبالتف ییدلا باهش راحان هلا ی رھا

 قحلوا توف هد ٨۱۳ بو روس تموکح هنس ۳۱ یدیا < اح لقسم

 یدباموصعء هدنشانییازونه هک ندلاثایغ (زبنعتالح) یلغواهنرب

 هاتر كا هتک مان لرغط نیدلاباهش ندنایعا بونلقتموکح د زمان
 یتکلم بولوا مدآ یحاصكولس نسحر یدرتسوک مایق هنماطن لرهشو
 قوحهدیلح ب ولوا توف هد 1۳۱ ی دلبا تسارحو ظفح لز وک

 هتس ۱ ید زب رع هدنرو سم هنس کیا ندنتوف كلا یدلاق یرمخ راتآ

 نیدلاجیلاص (رصان كلم ) یلغوا هنر ب ولوا توف هلرب تموکح
 رادسهک عقرب ندنایعا هلغلوارمغص هدنشابیدب زونه جدو یدک فس ول

 نالوایسدلاوكنب رد پك هيلا یوم اهدروما هلج نکا را دتا كاکب اتا اکا

 هلج زا فئاوط كولم نالوا هدفارطا ىدا نوتاخ هفیص یزد لداع کال



( ۲1۱۸ ) 

 قاوا راد رخ ندد دلوا هدندصق قشمد كلاص کالم بواوا هرزوا

 ینا یدیا راو بطر مان قشمد نیدلا دعس ندنرا دمع ودشک هلبس>

 نیدلادعس هک یدردنوکی رانج رکو ک سلبا صخقرب هاب و لاسرا هکبلعب

 لاسراهبا یدانق نجرکو کو رب رحم ینتاکرح كلاص بولوا ےةءہدکبلعب

 یدایق لفاغت بود وطیهدرخوب اصهدک دشريا هکلعب نیدلادعس هیلبا
 یدلیا هتف رف هللا را هتهادمورلمارکاو یدلوک ه زود بودرغاحقلرحو

 هنن ر تویللا هقرس ندصهَق یتیرانح رکوک سابا بودنا نییعت مدآو

 عضو نج رکوکرادفلوا ندرلنجرک وک نالوا ہدنب ارس ودنک هدکبلعب

 یتلاوحاراسو ییدصق هن رزوا قشمد كلا ندا دعس سد یدربدتا

 تواک یرغود نجرکوکیدردا لاسراو قلعت هندانو نجرکو ک بوژا

 كنا بولآ ییونکم لوا اص کالم سو یدرانوق هنسهزایشانالوا هدیارمس

 هدشن اسل موق رح مکح هاشم هنطخو هن راناشن راسو اضماو رهم

 كننجرکوک سلبات یکو در دتا هقرسامدقمو رب رج بوتکمر یک کودلید

 بوبا دانعا ءراربخ رو نم لوا بويا ید رالیق لاسراو قیلعت دن دانق
 داععا هر هکر ابخا نالوا د وم فی دلوا هدندصق قشمد كاص کال

 مرج الذ یدلبا لابشاو لاک هددادعا لاسرا هل امزو تقوو یدلیا

 یدلیق السا هقخمد بواك هللا ىلع لا ص كلم هرزوا حورشم هجو

 هدەشھد بولوا لوتع هلا یوع*ر هب روز خاص كلم هدنرو رح تدمر

 1o فروم رد شالوا عوقو هد ۸ یش هل وا لوتعء جدا وا نفد

 هن رپ تقو ینیدالوا داعباو د رط ندتموکح قشمد اص كالم هدنخ رات
 ها تسرپ قحاو ېدلوا نیسشد اج ی ولا دودوم ن ساود (داوح ئالم )

 یکأ ام نالوا هدندب نکل یدریو لدب ین راتبالو هناعو هقروراعس هنبر و
 رسصثتسم یساس,ع ةقيلخ یەناع بویه هدا تسارحو طوح هش وحر

 بولاق یشر هدشاو یدلبا ماس 225 ام لصوم یراعسو عج هند رط

 هدک دلبا اجلا دنهاشداب رمصم یک نامزر هدکلاع ناش رپ و د

 هدع یدلوا مقم هلا راکترف هدنا بو راو هنن رهشاکع سد یداف لوق

 هل رهش قسم دهد 1۳ درب كس و روکذم یدلبالتقهدعب سبح نامزرب
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 یلاوحا لرصات یدلشاب هکعا رزهناهد 9 للعت هدکر و بویلبا عبطهرهوج

 هسرراو رکنا یصانهک و لم نالوا هدقارطا هغ ل بولوا ناشر رپ هداز جد

 رسان هلکعا لاسزا اوا ود رم ثیهرب و ید هرز و نس ها لو 1

 هح را لب ی در نارمحو و ی کا یا جوا هدرلا ڪک هجرانک تارف

 هرکص ی در ونک هلا یا وها یرلک دعا راکش هاکنآ ب ولوا سرابرب

 كنءهرهطءهضور هدک دلک 4 هرونم هن دم یدتباج ب وراو هب هعرکع دیک

 هللا لوسر هاکرد بویلبا دان رف هلبا دنلب زاواو ترش هس هکر ام راتسا
 ریقغ ج نالوا هدنا یدابا کشت ن دهفرلخ مصعتسم هلسو هیلع هلنایص

 ریصعتسم ب ووا رطح تیقیک و رلیدشلغاو رابدلبا تجمع هتلاح كلا

 نوکانوک ب ویلوا دئمدوس هنن یدراو هدادغب د رصان یدالوا مالعا

 ند همکقوح یدتک ید هفرطرب ب وج یساخو بئاخو یدرب و كسم
 هداشا لوا یدلوا 0 و م كلام تویلاروهط یس هکر عه وک اله

 ام دقم یداو تاج ن دنتجز اد ت ولواتوف هد 107 رصات 1۳٩
 تقو ینیدنلوا جارخا نا دعتنمد رصات هرزوا جو رشهج و ه گیس خیس

 یسوم ف رشا كلم ) نالوا ک احهد هیقرشدالبندنسلساسهب وبا هندن رپ )

 جد هد هرمهاع ه دنلصا کى دلوا یدصتم هتموکح قشمد لداع کا

 نارح ندنکلام یدنک نیفلاق هدنلاكنآ قشمد یدلا هلع لبا لماک تالم

 تعوکح هتس ۸ ید ر و د)ءاک کالم یردار واو هراب حاقرب دو اهرو

 هژلغا و | هتسحهد 1۳ یدلقان راثآ قوح هدقشهد یدیاهسوک عیهش :ینعسو

 هن رب ب واواتو ند هم قوح یدانا راغغتساو هو ندیهانم ها

 هدن رز و ص یآ ترد یدلوا نیشااح ) لیعاعا حاصتالم ) ی ردارب

 تبقاعو هرصاحع قشمد ب واک هغ رزوا كلا لماک كالم یسهجوع

 یدلىا مارا تدمر هدکہاود ك وفیح حاصو یدلبا ذا هلبانایتسا ۳۷

 رب دلبا موش هثب رزواقشمد رارکب بوبا قاقتا هللا هوک ش یک اح ص جہد

 لم اک نب بوبا هک بدلا حح ناساوب یلاو هدن لاو ح۶ یربج قشمدو
 هدق دل وا توف لاک ار لعم یدلبا ساحو دا یدا تب وصم ندنف رط

 ماراو کم هدر هش ساباتو یدا شلوا تنیشاج بوذا هلا یو ییغوا

 (یر یر
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 نالوا دکلام فارطا كن هیناغع هلع تلود هکر دکر ک قلوا مولعمو
 ال صغم یرلل انقو برح نالوا هللا نتدو لاوحا لرصفت كل رلیلاو

 هداز ید هکاب ردو یعو#ج كياکوب ۵ سلک مزال ققلوآ نابو ج ریش

 ۰ ند ههناطناثلوا رک ذلصام او ردادب وهینج هلواراتعالاللج راول رب
 هدتموکح قشمد توا نب رک یا 5 لداعنب یسع (ےظە٥ ثالم) ادتا

 ا شفا هقلخ یتافو هدقدلوا توف لداع یرد یدلوب لالقتسا
 ی هلق هدفداو لوصو بوت | ناج هعمدو ید وق دنشا ههر

 ی رل-شادرف یدنلوا نفد بویلبا راهظا یب هزانح هدب یدلبا طب

 نسح تدم رب هللا فرشا یکاح هیقرش دالب و لم اک مصم الم نالوا
 كلا لءاکو یدشود قاقش هني رل هد 1۲ ۰ هرکصیدلرا هر رزوا هلءاعم
 یدبا مدآ فلکتی یدلواتوف هد 2۲۶ تفاع یدردن وکرارکسع هنالو

 هکدرک د هدرهشو یدردک هحهداس تویمروتوک عو قاعتس ای رنکا

 نیدناج دواد (نیدلاحالصرصان ال. ) هنرب یدزتعا ماننحاقلقوج
 كلا قشمدو یدلک توکح رک لماک یسع هدنرورم تدرب یدلوا

 یندرهش یکدارب و راوغاو كیوشو كرك هثب رب وذخا هرصاحادهب ندناا

 بویمروط كن رصان نکل یدلبا ج وز ید نس هع رکو ی در و لدب
 قاراداوه هرهسهک نایلبا جورخ هنر رزوا كالماک و نایصع هعفد یکیارب

 یل رفت جد نب زو قح بويل ا ترق هلا تیلک ن دنا لم اک هد 1۳۱ سد یدابا

 هبهفلخ مصثتسمو یدراو هدادفب بوشود هفوخ ندنارمصات سد یدلبا

 اکا یسع نیلا یدس یعافش لرصتتسم بویاباادها رهاوچو فحرفاو

 یدتا دعو كمر وه ودنک هند قشمد ویدلیاددجم یتحاکنخدلرقو مارکا

 یدو هدرصعرصان قوا توفبویعآ افویرع ءاک هصوصخ وب نکل

 دهب یدلک هث رهش كرك بوق هلی راع |لاةثتسا نسلوا هدنارمصم یا رها
 . لج كنا اص كلم بوشو د قاعش هنب رارا هلا اصنالوارصم كالع نامز

 ندا هکیداكلامهرهوجرب رمعانیدلبا هراوا ی ودنکو یدلا ندنلا یتکلم

 فوځ هکمردزک هکناب یتا دک دلک تک الفوب هتشابیدبانوتلا كب زوب یساجم

 كلذ دعب ی دابا لاسرا هرز وا قلوا هعادو هب هفیلخ مصهتسم ب ودا
 یدزک نامزرب « دفارطا ب ویلوا ل احهدوسآ ندنک الفو تکن ید

 ید مصعتسم رادع وق یدید عهراو هدادغب یداوب ددم قدي - ئ
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 هرهاقیراکالاراد كرانو ردهدنرک ذ راندا تعوکح هدرصع نکلاندرانو

 هلاب و یر هنس 106 یراضارقناو 2۱6 یر روهظ یادشاو یرهش
 ن رکبییا ند یلاعلا وا (لماک كلم) یرالوا ردشلوا هنس ۳۷ یرلتدم

 هدئرزوا طایمدو یدو, ا ستم هدرصمندنفرطیردب هدنلصا تولوا بولا

 داکعسربا یربخ یتوف كنب ردب نکیا هرزوا لاتقو برح هلیس هرفک كنرف

 ماش هله هقیح ندنلا رمصع کالم هکیدلاق زا بوشود فالتخا هاب رکسع

 لصاح بلق توق هاکهردنوک دادما رادقهر یسع یردار نالوا یک اح

 ی دتسا دادما نوردنوک راربخ ھن راردارپ لاک ئالم نازا دعب یدلوا

 موکه راسک اخ راثک هلبا یرلعا لساکتو لامها هدصوصخ و رانا نکا

 الیتسا ځد هبه صم راد راسو رابدابا یهو ذخایطاد بويا
 یدلیق اش ینس هعلق هب روص لعءاک ثالع سد رایدشود هنس ادوس

 یرصعتکلعو یدلیق لاحرااکا هلیایرکسع بورپ و ماکعساءرزوا لاک و
 ینب رهش طایمد بوراو لماک کاله هد 1۱۸ یدرتسوک مایق هتسارحو طفح

 لاسو لاس هلیسهرفک كن رفتالذ دعب یدلبا صالتع-ا ندرافک "یدبا

 یرلالبنسا هبت ره لاک كنهرفک هدنخ رات 1۲ بویلوا یلاخ ندلاتفو برح

 یط رش یرلهاعا ضرعت هیابصقا دجسم نب رش سدق هلیس> قلوا
 نوا صوصخ وب ی دلبا ملت هکنرف هن رزوا طورش هجارب خدو
 كنج هاك هلنا كنرف ید ءرکص ندنو ردشلوا بویع» تباغب ساناا نیب

 (لداع كلم ) ییغوا هنب رب قلوا توف هد 1۳۰ بواوا هرزوا ملص اکو
 مایق هدنک رادنو ردت لرصم تنطاسو یدلوا نیشناج تدمر رک وبا

 تخت لماکلان نیدلا م2 (اص كل ء ) یردارب هت ر كنوب یدرسوک

 قیال هلقن هدننامز بورلبا تموکح تدم ر ید وب یدلبا سولج هرمصء

 ) مطعم الم ) ییغوا هن ر بولوا توف هد 1٤۷ یدلیا روهظ رثا رب

 زدرثلوا ضرفنع هلساسو هدننامز كلوب و ی دلوا نیشااج هاشناروت

 رد هدنرک د راثلوا دتسسم هدنتموکح قشمد ند هپ وبا (فرح 0
 یرلتدمو یرلهنس 1۵۸ یرلضا رقناو ٩۸٩ یرال الغتسا یادتا كرلنو

 كن هبناعع هیلع تلود فثاوط نالوایلاثءا كرلذو و رانو ردشلوا هئس ٩

 نیفلوا هدنس هناثم یرلیلاو تلابا زرب هلا تسد هنر دا.دتماو لالق:سا

 یدوا رب رك هرزوا راصتخاو لاجایرالاوحا بویتلوا اشعا هنب رلناش
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 ترمصح و رابدلق لا سرازایج دان رف هندکلاع ناتسکنرف بواوا عج هدنرهش

 لواو رلیدزت-وک رد ابر ینابرعر ا وک بواب نب رارپ وصت كناسع
 طاست هاب وب اشاحهمال لا هیلع حس راب رع هتشاو لاسرا هناتسکنرف یییئام

 هنرلعز ییبعالم كنرف سد رایدلیف رر تالک مآ هلح ويد ردراهرزوا
 رایدردنوک رکتسع سایقو دعب هلیاراهنیفتس هنیدادما كرانا بولک هر
 نیدلا حالص ناطاسرابدلیف قیضنو هرصا نس عاق اکع بولک یس هلجب

 یتروص گالتسکش همالسالها یدابا كنح مکع توراو هنن ژرزوا كرلنا

 هدهاشداب هللا ماب نکل رلبداوا مج هب هللا نوعب نکیشلوا ناناسم
 هنب هنس یسهرا بوئلوا تدوع هنس لوا راحان یدابا روهظ كل هتسخرپ

 كی زو هن دادما كنرف یس هرەك نالآ هعفد وب یداراو هندادما كناکع

 یزکا هدلو تویللا طلسم ابو ر هرلنا یلاعت قح یدیارلغبالاسرا رکسع

 . لصاسطاو یدلوا قرغ هرهنرب یخد نیما نالوا یرللازج یدلوا لاله

 ندهرصاسحم نیعالم هث نکا رلیدلی هلوا لصاو حنا یرفن ك هرصم

 ناطاس ځد هرکصندنوب راءدلیا الینسا هیاکع هنس یسهنریا بویکچ لا
 یالعاو لادحو كنحو لانقو برح هنسرهب هلا یتیعالم كنرف هیلاراشم

 رب رع تال ) یلغوا هث رب و توف هد ٩۳۲ تبثاع بویلوا یلاخ ندهللاذلک

 راناسح و ماعنا هرکسع بوجآ هنب رخو ی دلوا نیسشناج ( نیدلا داع
 رلبداوا یضارو دوننخ ندنا یس هلج یدلبا شخ هجر هبل رم هارماو

 یرلفدنلوب یسی رب ره هرکص ندننوف یرردپ بواوا یرارداربحاقرپ كوب
 یاقوارکا هدسدد ن وت كن دلاداع سر راب دشود هلالعتسایاوعد هدانا

 بواوا توف هد ٥٩١ تبقاع یدلوا ف ورصم هب رحو كنج هللا رانوب

 یدلوا نیشذاح بوبا نب فسو نب (لع ندلارون لئضفا کاله ) هنیرپ

 یک کرک بولوالوفشم هب رحو كنج هلبایراردار, ندیآنطاست دوب
 رکب وا ( نیدلا فیس لداع ثاله) ه-نیرب كنا تبقاع ی داوي لالقتسا

 هاک سدو یدلوا سلاج هتموکح ر رسو لخاد هرصع هد 6۹1 بوبا

 بولوا راذک تاقوا هلیا ملص ءاکو كنج هلبایب راقا ودنک هاکو هلبا كنرف
 ماشو رصع هسکرب ند هب ولا هزکص ندنوب بواوا توف هد ٥ تقاع

 هدماش یواب رو هد رمصم یواب رب نی زادعب رد-نمالیا عج یتتموکح
 (فرحیلوا) زردبا رک ذ هدفرح یکیا یتیلاوحا كرتتا زب رلیدلبا تموکح
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 نوف ةا نیدلارصان ههکر یناب ر تمکح قادروط بولوا بقرف هنلوح
 ۷ ۲ مست نودا نییعت مدار نیدلا حالص رلرص«؛ ىح یدلوا

 "یدانا نی رهش هب ربط بوکج رک ع ندلاح الص هد ۰۸۲ رردنا تیاود

 كاما مان سم ُق نالوا ی < اح ماش ی ملطار طظ هعلفو یدابا دا ندکنرف

 هدیلاوح الو ازراتس ۱ هلداوا هدنف مضت تح

 ترضم لاصبا هتدلاحالص بویادا كب رع یخدن رالارمج كرف نالوا

 هنب رارزوا كایعالم لوا هللا ىلع الکو تم ندلاحالص رلیدابا مگ نردا

 قیعا سموقو یداوا بلاق یلاعت هللانوعت تویلبا كنج مکحو ید راو

 هنا یار هدک داک هنغاتوا بونود یدلبا رسا ی ارق ل انفو

 كار هدمالک ینا یدبا هدلع لوا د سوو یدلبا سالا

 ندلا حالص نیکلک هناسل یکیدلبا دصق ءوس هنن رزوا نیمرمحم نيمرح

 عانوا هللا یدنک تنیمل سوق بواک هتکر حقیجو ترمغ ناب رش كرلد

 بوشود هقوخ هب ره لاک ندنعوقو كتاحو لارق یدرواین وب هدنک وا

 توبا نیکو یتسارهو فوخ كلا نیدلا حالص ی دشود هزر هند

 ی دلناص النع-ا یجد عال هاب ندکنرف یدا هدءب یدر و تلاقسا

 یناخ نددالب رينهسلو برحو كنج هنس رهب یخد هجراو هنس هنس ۳
 تمفاعو هرمصاح هلیاراصح دشا یل رش سدو هدهرول زه ةنس تویلوا

 ی.ظنو رهطا ن دیک رم تو ین هکر بتم عا لوا یادت هللا نوعب

 العو ماظع یایلوا نالوا هدن رلتالو ماشو رمصم هدلیلج محف وب یدایق
 ناسا رافک ردراشملوب هل هس ددم سومن باعکا قوح ڏڌ ندداهزو

 ندنفطاو رش ندناوساو نوالاروا ۳ رج كنلاجر للاى رلعا

 رلمدآ هنب راوق رهش بوثلوا هلاکم هرزواقّعلا اه تعالس نوتلا سشکبا

 ی دنلرقربسا ییک و لتف یبک ككرانايمرب و یعوطغمل امو ی دناوا عضو
 ربک رب ندنوتلا یز, را یرلکدلبا عضو كرافک هدنرزوا كنساسلک هماقو

 یصقا دسو یدلوامالسالهابیصذ فح تهفیذ هندو بیلص

 عاق لواو مده یرلفنک یرلکدلبا ادپ كراسک اخ رافک هدنس-لاوح

 دو نویهصو هد ذال هد 6۸۶ ی دلیق مهطاو فرط ی هکر هستم

 هد ۸۰ یدلبا تدوع ههشمد بویلما ریس و ج دالب و عالق هجر

 روص هلخاب راسکاخ رافک نالو تاج ندنرهق نردلا حالص نا طاس



(WE) 

 دهمعز نادانربن دنرلجمآ « دائاوب یدایادارا مالکررپ قلعتم ه هعداوم
 ةيثعلا دعر اه # دوش رارع مع نم عن * یدلباداسنا ید و بسام هعادو

 یرلک دبدرارع تب ه دشالو دم نوکوب نم نام" یسانعم كتو # رارعنع

 .كوهارک لوا هرکص ندهبنک وب ارز هلا عنخ ن دنس هبیط هار تاکعج

 طیبی دلا حالص شار دکعد نسنههلواراد هصح اد:تس هکار

 هقیعطایپ یدلواضیعنم هب رع لاک بویلبارمطد ندتب و نکا كاذحرفو

 ردشهالوا لخاد هش رهشرصمنیدلاح الص هرکصند هعفد وب هللا مک

 بنوردنوک هقشمد یتفارغا هدک دشربا بب رق هماشنب دلاحالص لصاطاو

 تراغیرالحم هنو یدب رو هپ رز وا راسکاخ رافک هدب رج یسودنک

 بم رخت تا صفو ارق هصلو ربیدلوا ريس هع انغ رکتسع ت ولبا امل و
 هد دش *.یسصاح نس عاق دعا بوراو نیدلاحالص هدنخش رات ۵۷۹ رلب دارا
 نیدلارون یک اح فیک ن صح هرزواقیاس دعوو ذحا هلر هدیک هب راګو

 باحیدلباذخاو هرصاح نس هعلق باح بوراو هدعد یدایا ےل ہد

 یطورش هطاصع هلفملا هللا نایتسا بواوا هدنفصت یکنز ںیدلا داع

 نیدلاداع یررهش ج ورشو روباخو نییصنو راس لدب هبلح هرزوا
 نب یدو یردار كنیدلا ح الص EA ET ملسد هنفرط

 كن ردارب نیدلا حالص هدقدلوا حق باح یدیشلوا ح ورح بویا
 ىلا تماع نک.) اک ا نیدلارون هدک ددقدلایلح هتشاردا , بوراو هنت دایع

 ی درب و باوج قر هسیاعا وید نکددلریا نهشادنرق ر یک 2 تکیدنا

 یدلوا توف ندجنز لوا یرون بویمک قوجیدلغا جد نیدلاح الص

 هقشمد بویلیا لیمکت ییعاظن ندا اضتقا كبلح نیدلا حالص ثلذدهب
 هارب ور هبا هن رارزوا یسهرفک كنرف بوروک نکرادت هدناو یدراو

 هرصاح جد ی هعاق مان رک تدعرب توعت و بوخات یک کیدلیدو یدلوا

 رارکت هد ۵۸۰ یدلبا تدوع هعمد ورک بویلوا سم یعف نکل یدلیف

 یرالگ ضعد ه-ب تویمهدنآ حد جد ه-ءفدو یدلبق هرمصاح بوراو

 هریصاسحم تدم رب ییصوع توت ارف هد ٩۸۱ یدلبا تدوعو بم رخت

 بولوا هس تاغل هدرفس وب یدلا یتیقراف ا ء١ توراو هدعب ی دلیو

 یس هداز عهد اشاو ی دلو تق افا ورک نکیشلوا شو ندنایح

 كن دا ح الصا وکو یدنک هنتلابا بولا 5 رکسعهوک هش نیدج نی د)ارمعات



CNT) 

 الم یت رهش قثشهد بوراو ندااحالص هد هرول ى هر رلودلبا قرق

 یسایقشا كنرف هجئوب هدنرزوا كناون یدلبا ع زن ندندن یاو كلاص

 مالسالافیسیردار هن رزواو طبط قشمد بويا اتالابم اهطو نکناراو

 ذخا ید ینب ررهش كبلعب و صج و اج هدءب یدلیابصن لاو نییکتفط

 هدنرا را هلا خاص کالم هرکصندندمرب یدادا هرص اع ید یاح هدعف

 نکیا هدلود و یدانا تدوع هرصع ندلا حالص توئاوا دفع های

 ند هیماش د الب هد ۰۷۱ یدشرباروامو تعلخ هب ودنک ندنف رط هفلخ

 هرصع ندنایدلیقبب رخ ین: رالعهعابوراو هدالب نالوا هدنرالا هبنطا

 هک یدکج روس هب ههلف نالوا هدنرزوا مطقم لجو هئی رهش هرهاق بواک

 رد هش رزوا قلوا ع | رذ زویجوا كب زوعط ییرکب یس هرود كروس وب
  ۴۳هل را رزوا كرف دالب نالوا هد-یلاوح لواو هلعرو هرغ حالص هد

 مالسا لها رلیدغروکهرفک اهطقیدقب و یدقا ردو يکيدلیدبویلبا ازغ

 بولا ربسخ نیعالم هدنراق داوا قرفتم نوعا مانغ ذخا بولوا رورفم
 كد هماشجخا ید ثا مدآ زآ هدارارداک هث رزوا كنددلا حالص

 تات لات ههانوعب نکبا شلوا بب ر هکعاربسا ینارافکب وشوک و د

 یغوح كنعاا نوح ته تاغ هدلود نکل یدشود هرصع تولو

 ند رک اسع نالوا قرةتم هعانغ رلرداوا كاله ندارسوصو قاچا

 رسا هد هکر عءوب یراکه یاسرع ندرمصع یاهعفیدلوترود مذا زا دوخ

 یدلبا صیلخ بورب و نوتلا كيب شا یتا نیدلاحالص هرکص بوشود
 هرصاح ین هیم السا عالق ضعب تولوب هجرف نیعالم هرکص ند هدقووت

 رکسعورک نیدلا حالص هد. 0۷۵ رایدلءا ترمضم لاصباهرال هعنو

 ه دنب رق سا ام ام دم نیع المو یدراو هنن رارزوا كنرف ب ویلیا مجج
 سبح ۰ دلا یرارپسسا یراقدلا ندمالسا لها بویلبا انب علق یک
 ه داو بب رخو ذخا یب هعلق لوا ه-هفدوب نیدااحالص ید راردیا

 یدالق صبح هلج هللانوعد هل وب یز سا م السا لھا قوح تق

 ٨ بوراو هش ر زوا قوچلس نالسرا چاق نالوا یهاشداب مور هد

 نی دلا حالص « دکد شربا یس هئس 0۷۸ راب دلوا هل اصم هر راما دور

 یابداو الع لاب سد یدایف تع رع هنفرط ماشدالب بوقیح ن دربصم

 سک رهو راب دلبا عادو یب ودنک بوقیج هب و درا هکس هلی ریضم



۰ 
 ندلارون كلذدهب رایدلوآندا رها مان یخدیسکبا هک هل وش یدلبامارک |

 مدآ بس ایم ندهوکرش كع دیادا زر كعءردنوک رکسعهثب رزوارصم

 كنرفو یدلبق رست یرمصم بوراو یدلبا نیبعت رادرس ینا بویخلوب
  هفیلخ نالوا مکاح هدناسب یدلیق درط ندالبتسسا هراددلوا یتسهرفک

 هن ر بولوا توف هد ۰1۶ كلذ دعب یدندیا یظعارب زو ی ودئک دضاع

 هکلم روماو یدلوا نیشناج بوبا ن فسوب نردلاحالص یسهداز ردارب
 روللوارکذ هک هت یداوایخد هاشداب لعتسم تیقاعبورپ و ماظنیک کرک

 ردهدنرکد راندا مکح هنکلاع ماشو صم ندنهورک هب وبا (هاکیکلوا)

 یراضارقناو ۰7۷ یرروهظ یاد-تاو یرهش هرهاق يکللاراد كرانوب

 سصانتال») هیلایوم یرلادتا ردشلوا هنس ۶۸ یرلت دمو هدر هنس ۰۵

 ن ره,طخ كنسافاخ هب ولع هد هرو نح رغم بواوافسود (ندلاحالص

 تافو جد هفیلخ دضاع هدانناوب یدنوقوا هءطخ هنسا هسایعو عطق

 هب هنننخ هناغو دح یب بویلیا طبض یی هفالطاراد نیدلا حالص نیکءا

 توقان رب لاقثم یدبنوا هدنحما لرهاوج نانو قح ی دلو سّرسد

 بنک نوړیب ندرمع>و دحو یدیاراو د مهزرب واننا قمرا تردو ینامر
 .نیویبا 3 هجا یرلنا ندلاحالص یدیا راو هلی فح راسو هس

 گكلام هرصح هچ رک | یدلبا ستو عب زوق هدنراتب نیدهاجو ةارغ ین
 ` هداضتفایح هلعءالوامدوسآ ندنفوخ یسالیتسا تنیدلارونکل یداوا

 ی دا عف نکلاع هبون,پوردنوکر کسع وید نوسناوب لحرب قجهراو
 هد 9 یدلوا توت بوبا یردپ كنيدلاحالاص هد ۸ هرکص ندنو»

 یدلبا ذخا کالا هعترب ندنزاتالو نع بوردنوک رکسع نیدلا حالص

 ۱ هل.سهرفک كنرف RT هه رب ندنزراداوهه ولع یاقاخ هدهرو! نه دئسو

 هنسادوس لاصبا ترضمو ه-:خر رب هثيدلا ح الص بولا قافلا

 توکح رکسع ندلاحالص هدهروب نه دنس یدلوا نکم نکلرلیدشود

 . یدسلیا رتکهلو عزت ن دنرادب یس الک و كشدلا روذ یب رهش قثمد
 e نسال اھاو هرصاع ب رهش هی ردنک سا بواک یس هرەك كنرف هد ۰

 ا ا رف تفرط نیدلا الص رهش "لاها ما لا قیبضن هبت م لاک
 لاسراو نییعت هنیدادا كرلنا رکسع كولب رب هلبایرلتا دادا بوردنوک

 ن رک هراب جاقر و هبلغ هراسک اخ رافک لاد هللانوعب بوراو یدلبا
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 هدف ارظا تولوا ضرقت « دتامز یاود ه مکتج هرژوا ح ورشم هحو
 لاللقتسا هب ودنک هلا یوم هلغل وا هاشدا تکوش بخ اصر یرمع

 هلا لولموا مما نالوا « دفارطاو ی دنوقوا هبطخ القت هتعسا بور و

 هد۷۷۱ هرکص ندتهوکح هنس 4۰ تفاع ی دلیف برحو كنح هعفد هجت

 روجت هدشنامز كنون یدلوا عاق (ندناتایغ) رق هت رب نولوا توف

 یشان ندنکیدعا تباحا ی دلیق توعد هن روضح ینآ هلکعا روهظ

 ندرطسیعلا)یدلیف لاصیتسا ی هل اسود و النسا هالو لوا بوکحرکسع

 رد هخ_رزوا هلک واو ناونعرب «دنرارکذ یکولم هی وا ( هرقف یچوا
 ) ناب رزا هد:اصا رنو رد هدنرک ذ یرلرما ی ادتا كرلنو ( ناوٿع

 تولوا ندنلئابق دارکا یرالصایجد ردندنسلاها رهشمان ن ود ندنلاعا

 یردار هلا بوبا نیدلا مج ندرلزو رد ر-تءوط نطو هدرهش لوا

 نود نالوا ی رلنکسم رکص ندنوف یواش یرارد هوک رش ندلادسا
 نالوا یس نعل داد ةر تقواوا بواک هداد-فب و رلددقیح ندنرهش

 تدمر یرانا زور هلا موم رلءدلوا هدتمدخ كزورهب ندلا دهاح

 تب رکنا نیکی سح تسارفو لقعروفو هدنبدلا مجش بویلبا ادعا
 بوراو اعم هل اهوکر بش یردارب ځد لوا ی دلبا لاسرا هنس هظفاح یسهعلق

 بولوامرهنم هدقارع كاتا هدانئاوب رایدلوا لوغشم هنسهطداخ لنهعلق

 هوکریشهدءهب یدلیق تمدخ بویلبا مضاح را هنیفس اکا نیدلا مت نکر جاق

 هلا نیدلا جت یردار یتا نوعا تیانحوب نورهب هلکعا لتق مدارپ

 هنهاکرد كنيكنز بوراو هلب یسکبا سد یدراقج ندرهش بوروس
 نییعت راصاخ بویلبا ماركا هرلنا ءاس هن رلتمدخ ٌهقناس یکنز رای دابا اجلا
 نیەت ظفاح اک ای وبا هدکد لبا رسو مع یتسهعلق كلعب هدعب یدلیق

 هدنرک دلا هرصاح یکبلء!یرکسع ماش تواوا توفکنز تالذدع یدلف

 هدنس هام یمدخو یدلیف لس یب هعلف بویلوا رداق هتمواعء«بوبا

 ندایحا نایعا هدنرهشقشهد بوربدعا هعطاق حاقرب هدعاش هی ودنک
 ندندم رب یدلوا لصتم هتمدخ یدلارو بوراو جد هوکریش یدلوا

 هک یدلبا ما ههوک رش بولوا هدنسانع رس يشهد ندلارو هرکص

 كونا هععِح ای هبلءآتناعا هدعلا یرهشهک ات هردنوک ربخ هب ویا یردارپ

 یکی رک هخادنرف یکیالوا بواوا كلام هتثمد نیدلارو هللا یعس

 ) )۷(ی) رو
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 نیدلاسهش اکاسب یدلبا بیعلت هللا یل كن رد یدیناویدلیاهج وت
  دنیرما كن رد هدکآر و رپ له او فاصناو لدع دوب یدیاررید ریغص
 ۱ یدلباربذخس و خف ید نسهعلق راهدنق بوراو هد 1۸۰ یدلوا تالاس

 جدر بونابق ھت علق راسخ نیدااسعش قعلوا توف ناخاقابا كلذدعب
  مویلادهب نبنکآ یدنلوا نوع د هعفد هڪل ندنفرط ناخنوغرا یداکناره
 ر زوالاح لوا یدقکب ویلبا راذتعا ود مدلواخراف ندنطاتو کالم

IAنیدلا خر لیغوا هش رب بوأوا توذهد ۷۰۵ هرکص ندتفوکح 7 ) 

 ةد رو ر ER ی دنلوا بصذ ندنفرط یریکنح ن اخ نازاغ

 . كندلارغقیردار ندنفرطی کنج ناخوتا وا هنب ر بولوا توف د لوا
 لدعكلم خدو یدنافلاسراوبصذ هد ۷۰5 ( نیدلاثایغ) هن رپ

 . الع یدلیا نادانآو ر و هرزوا لاک ییالو ب وابا ل ولس هفاصتاو

 . قوج بویلبا اش رزدعصو رهسردم هصثو یدلقریقوتو مارکا هیالعو
 _ هددانکاو فارطا یسهدندنسد تاک رح e كلو یدلوا قف وءهرمخ اا

 ١ ز ازعاو راب داوامج هند الو كلا لاک باب راو ا نداچره ب واوا ع وعم
 هنس ۲۳ یداوا لصاح ماظتنا یک هتلود مرجالف ریدر وک مارک او
 لقوا هر ه دقدلوا تود بو روس قاناماک هثب رزوا لاونموب

 هنکلس یدحو بل نکل یدلوا نیشناح (نیدلا س ) یدهع لوو

 ۱۱ ۰ وا لوه_ثم هش وتو شتبع زدنوک هک نویلوا كلاس
 ۰ قوج یدلوا نیشناج (ظفاح كلم) یردارب هنیرب بولوا توف هدنرو ره
 ۱ (ندلار یردار هش . ر هژغلوا لوت هه هدنساب :|یسهتف هبروغ یار ءا ند مک

 ۱ ماظن ی ا کلم روءا بول وقر دمو لقاع یداوا نیش اح ( نیس>

 كلو یدلبا عف ددشرزوا هجو نسحا یراه-تف ندا روهظو یدرب و
 1 رکا نيک عا روهظ فب اوط كولم ںواوا ضرعت اود هر ر کنج 1

 . ندتف قراوط یکلا نالوا یوراگ هبلا یموم نکیا شاوا لتع تالامع

 دهن هنا بولوا عج مان یالع ههت هدشالوو یدلبا تسارح و ظفح

  یدلوا روهشم « دفانک او فارطا یسادصو تص رایدلیق فتصتراباک

 ندلادعس یحیدلوا لامالام ها الصو ا!عیرهشتاره هدننامز كنو و

 یدلوا رهطمهنناقتلا تیاجنو هنمارکا لاکبواکید یرلت رطح ینازاتفت

 یدلیا فیت هم اس مس كلا راشم 0072 نالواقافآ روعذمو



CAND 
 ند ساح ول ناس هلا یوم هذا ید هالو تب وج هک اسهزراوخ

 كلام عءاایم و« ر دد لوا د.هش هدکنح رب هد رات 1:۹ یداواصالخ

 مانراسخ هدناسارخ ندنفرطرع ی ردار هسلاناعع نیدلاحات یراردارب

 یر ك وهط یادتاو ی رهش تاره یرلکالاراد ب ولوا مدآ رف رک س

  ۳ر دشلوا هنس ۱۶۰ یرلتدمو ی ردن س ۷۸۳ یرلضارقناو

 دع نیدلا سکس) هلا یوم یرلادعا 1 رد هنن رزوآ لاوتهوب یرا هلسلس )

 قحلوا ك وف نیدج ك الوا ی دح مالاذهجنم تولوا رکی وازب

E دانا الیتسا 0 رادلوا رکنج ا روم ی دلوا عاق نیدلاسعو هنن رب 

 هنک ولم هر رکنج ید ا ىدا شاق ررقموا غا هدنماعم ید

 هلا ارادهو یه ےطع هنهاک ر 5 كاا وکم ت ویلنا تیدوبع ض رع

 داکاک هروهط تعاحشرانا دودا ب ولو هل هدنراکنح ضع! و یدراو

 نکلا ناتشرغو تارهو یدلوا یضارو دونشخ تبا# ندو دکترا

 ب ویلا تدوع دنهاکک در سد ی دانا س راسو صا ود هب و رک

 داكا كللاراد ی رهش تارهو یدر وماظن یک یک رک ہن روما تالو

 یدلوا معم هدنآ بولنا  TYهناخقار نیلا چ ورخ هن رزوااقابا هد رات

 یداوانادرک و رندنااقاا ندلحا یودتاتئواعم هب رح صد ن

 یدلک دراره صف دەر تویلنا نصح هی س هعاو ر اےک ن سا

 ى رج هليا یتعافسش نيدلا س بحاص یمطعا رب ز و كاقابا تلددعب

 تااغا ن دروضح هتمدخ ااا نکل یدلک هئاره هح ك ووا وقع

 هجاوخ لغواودنک نیدلاسع"بحاص تبقاع یدرواوا هنب رزوایشاح

 یدلق مارک اوزارعا تباع) اکاناخیدل و لوصو هنانطبا رکعء هدناحشبرذا

 د ندفرط تونر و نذا را تونود هلو جدر نکل

 هدقدلواتو دا یدلاق هدنسهراد كاح یسودنک و" یدلبا لاسرا

 دهد وخ رب ردمدآ راک هل یح رب كعدا عاعسا رایدلدا مالعا یوق هب اقا

 (دندلا نک ر) یو انالو كنا اقا قوا قاهمییوذ ید در دشا اراه ظا
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 سس ترک سم سا

 كن دلا 5 ) ندلا

 ی رالغوا
 (ندلاثایغ)و(ندلارعف)

 یرالذوا كن دلا ثایغ

 رعد (نیدلارعم)و (ظذاح

 ثایع ) لغ وا كنادلا

 (ندلا



CO) 
 ۱ نیدلا ماسح )ندشسارقا راتګ ندع ه رو لد ینا بويا روهط رهبرور

 ا 6 نادم درا ٩۲4 رایدلبا نیشنابب یی ھتسک مات (ضوع
 دلا ماسح هد هکر هم لوا بولوا راکرد كنجو برح هدنرارا هلیاهجارق
 یدکج شاب(زوربف نیدلالالج) ندنسا را ےل هرکصذدنوب هلفلوالوتقم

 ترد هدهئسرب تواوا مدآ رداهبو مدقهرب یداناالیئسا دەن رهشییهدو

 نوا تاح وذو یوله دو رسخ رفا ردشل وا رفطم و روصنم هدلع

 یهوکحهنس ۷ ردشابا الاد باکرب مان حوتفلا جف هنعسا هيلا یوم

 نیشناح (دح ندلاءالع) یسهدازردارب هنبرب هدقدلواتوف الوتقم بویابا

 (دومخ ن دا باهش) ییغوا هنر هدق دلو نوف بوبا تعوکح هنس ۲ ۰یداوا

 (هاشکرا نیداابطق)یردارب هر قم وانوف هد ۷۱۷ یدلوا نینذاح

 ترک كولم( فرح کا )راب داوا ضرق-هرکصندنوب بواو |نیشناجتدمرب

 ترک هکنوسا وا مولء (ناونع) هن رزوا دصعمرو ناونعرب ردهدنارکذ

 كنه اطوب ردکعد یدسکح یبانعم بواوا هيم زراوخ تغار یا
 هدکنحر ی رالعا دحكرلت وب هکر دشلواوب ثعان هنیرالوا بقلم هیابعلوت

 كنا هاشمز راوخ یدرو هبلق بورا یفوفص كغ رکسع هاشم زراوخ

  كلرعرکسع فرح یروغوب یە ید د ترک یروغ بوروک نمو

 بولوا بقل هنیدالوا كناو هما یموم ظفاوب سد ردکعد یدسک یف وفص
 هنوکو ب یرلقلعت هنکو لم هیروغو یرالصا كنهقناطوبو یدلاو هدسانهنسلا

EEAدج نیدلا ثایغرع نیدلارعنالوایردج مالا ةهج نم كران  

 هدکلا علوا یدالاو هدلاره ندفرطٹایغو ندنصاوخ صخاكماسنا

 ندنتکر ح كنا قلخ بولوا هرزوا ماضفاو ماركا هبت ره لاک هیابداو الع

 یوم هدناره حشرات ینایمابلا هللادرع حش ییح رلددبا یضارو دونشختباغب

 هلا یوم ید نیسح نیدلانکر یردارب كلا ردخشلا انو حدمتیاغب ىلا

 هدن رلارا هل هاشهز راوخ بواوا هد سهل زم مظعا ریزو هدنناب كن دلا ثایغ

 هاشهزراوخ یدلیا لاسرا ییا یموم نوعا یدنع لص قجدناوا دقع

 قیالوو هرصاح هدارهیرع یردارب بوراوهدءب یدلبا سحو ردغاکا

 ب ویلا تالا هنءالک تنارع نکا یدلیقبلط نسخا لس هپ و دنک

 ةع هلو رفظ تویلباهمهاحص ن وک قرق م رحالف یدمر واڪا قالو



5.۵ ( 
 یسادنرفرف هنوو ساحو عاخ یا هلا قاقتا نایعاو اما نیعلوا هرژوا

 بو رک هتفایق ٹکرا اھا یوم رابدلبا بصل ( یب هیضر ناطاس )

 رس هد ۳۷ یدرات وط باسن هن ز وب یدلبا سواج هت رز وا تخت

 یردارتاودنایعا هن ر هاکعا ربساو هلناقم هاکنا یکاح رهش مان دنه

 بولوا لوتعم هدکنحرب ید لوا هد 1۳٩ رلدلبا نیشئاح (نیدلارعم (

 هد 1٤٤ یدلوا نیشداج (هاش دوعسم ندلا ءالع ) یسهداز ردارب هنب رب

 نیدلا سم نب هاش دوح ندلارصات) هر بولوا توف یدلوا

 هنر ر ید كنا(غلا نیدلا ث ایغ ) یکول كنيردپ هنیرپ یتدکنا(شلبا

 1۹۰ بولوا نیش اج تدمر ( دایقیک نیدلازعم ) یدیفح هد 1

 یدلوا (ورمسآ نیدلا شف ) یلغوا هنن رب نیغاوا ت وذ هدنلئاوا
 ییکیا ) ردشلوا ضرقنم *دنا یراتلود بوا وا لوتقم هدر ورم یایکا

 فرح یکیا هدن رکذ یرلنایلوا دبع عب یسا اعا كنعو ره هیروغ (هلک

 كمالواخ ِت رد هدنرارکذ یسهقناط هيجل خ ندرلنوب (فرح یکاوا)رد هتیرزوا
 ردرا تراق هنلت ابق راتات هرکص بولوا ندنقاوط بترع هدنلصا ها ی
 ییاحصا مادقاو تعاعرلنوب یدرارجوکو رتوق ندنسارا دنه هلبادنسو

 هدّتمدخ كنروغ دوڅ نیدلاباهش رهسوک رداهب هن ندنراحابولوا

 روهشم یرل اعاو مادقا هدکر او تبور> نالوا عقاو یدر رولوا

 د لالقتسا هدعبو راب دلیا طبض تااناندنفرط باهش یرفن جاقر نیفلوا
 یرلګرات ۸۰۱ یرلضارقناو 2۰۲ یرروهظ یاد_عا كرلتوب رایدلوب

 مان لوتهکیا هدناتس دنه یراکلاراد ردشلوا هنس ۲۰۰ یراتدم بولوا

 عیک نتیافبواوا ( رایت ن دجخمما) نیلا روهظ ادعا ندرلنوب ردرهش

 ییرالا بور وط هدنرزوا عانا یدا مدا بیهمو هلا مظعو رداع و

 ىلیف بویلبا كج هلا لیف رب هعفدر ید رک شی رزد هدقدلاص یغاشا

 تعباتم هلا وم رکسع كولبرپ هدقدلوا لوتقم نیدلا باهش یدروحاق

 هدعب یدابا رستو یبالو ماله دوا هدنس هکلا دنه بوراو هلرانا رلیدایا

 نالوایرمشع ودنکو یدلوا كلام هلام هیاهن یب بویلبا رلتراق هدارطا
 ندناس دنه سد رلیدلوا کک کا تواک مدآ قوح جد ندنموق ۳

 ندنابرقا هنر هاوو دعب یدنوقوا هبطخ هسا بوق رس رلت الو دهن

 سب یدیا مدآ كافسو ملاظرب نکل یداوا نيسذذ اج (نارشی دج ریما)



(ME) 
 لالةتسا هدنرهشلباک رک دا(نیدلا ف.س)ندنرالوفن دلا باش هيلا یوم

 هلتفلوا تفادص هدنرارا بواوا یره ڈٹ هلبا زدلب هيلا یوم ردشاوب

 خا هز رغ هاشم زراوخ هد ۲ یدروالو ڪس هل هدب ورح رکا

 ندنلا كنا ني رهش لباک نداا لالج غوا بویمڪک ق وج هدک هلبا
 لالعتسا ندنرالوق یاهش یدل وا عطعتم یربخ ه :رکص ندن ول تویلبا ذخا

 ندنفرط یسدنفا بوا وا ( هج رڌ ندلا رص ان ) جد یسیرب كراناوب

 ع رصصا هدفدلوا توف هلا یوم یدا یلاو هدنراتلابا نانلومو رودا-ها

 یدلبا لیندا ہرا ضع جد ندنس ها دیش بودا عفر لالقتسا

 نیدلاس۶2 بولوا عقاو هلناتمهدنرلارا هلبا ولا کس کا یهد تبقاع

 (یرح یخکبا)یدابا عزت ندنلا نیکیلام ك رمصانو ی دلکهبا رکسع هد ۶
 1۰۲ یر ادتا رد هدنر کز راتیلبا تم وکح بدئرتلا ىلع ندرانوب

 یزادشاردشلوا هنس ۸۸ یراتدم بولواهدنګ را 11۰ یرلضارقناو

 بولوا ندنکیلاس# تدلا باسهش دوب هکرد كیا ( نیدلا بطق )
 تصا لاو هیکلاع دیه یا الذ دعب یدلوا یروخارم تدمر كنودنک

 تع اس مظع هدب ورح نالوا عق او هدراتالو لوا یدلیا لاس راو

 یراکدد یلیهد هد دنه هرکص ندننود كب اهش ردشک هدوحو یعاهشو

 نیدلاثایغ شراوكهيلا یوم بولوا کاح لتتسم هدنناقط* كناو رهش

 جو و دما اتع کا ثایع سد یدلبا لاتسرا هلل زج یاب اده هئفرط

 در ورک بویلتا لوف یزبح سل اععه یدلیفق اطع ج د نواه

 ندتموکح هنس ۲۰ ویلا تکرح هن رزوا قاصخاولدعردشهردنوک

 توف هدنخ ر ان 1۰۷ بوش ود ندنآ نک راغ وا ناک وچو بوط هرکص
 دیفس یداوا نیشذ اج نوک اقر (ها-ڈمارآ ) یلغوا هنر یدلوا

 نیدلا سس ) ندنك يلام ندلابطق هنرب بوناوا علخ هلغوا نالغوا

 مدآ رد اهب و عیصشو رورپ لها یدلوا نیشذاج (ناسطاس دج شابا
 بواوا یر زور مان كاللا ماظن یدردیا ماعداو مارکا هاداو ادع بو وڏ

 یک لمة طح یدزرلاق ند ک11 ا ماظ) نال وا یرژو ههح الس هدرب دنو دشر

 بواوا توف هد 71۳۳ یدلوا ناشوذ هاشد اپ ر بولو تعسو ق وج

 یدلوا نیشذاج ردقیآ ید هاش زورف (نیدلا نگکر) یلغوا هنر

 الیاس! هناودروءا نوناخ ناکر یسهدااو بولوا لقعلا فیکس یسودنک

TAU 2 ۷" 
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Dnیت وتو یو ا ن و ا اد ف يوناو  
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 راتعاو ر الع ت واوا مدآ تایضف تحاصو معلها نیدلاءاهب و

 كلا یزاررْذ ماما هج زا ب واوا عج الع ق وج هدننا ید رال5

 ه دماناونر د شالا فلا هنعات كهبلا یوم ییهناهد ی دا ندنصاوخ

 یدرروجارخ هتهاشداباطخ ب واوا هد تكصنهشر مان هب زا یرهش لب

 ط.صیدمو هدع) ی بوراو نیدااءاهب هدق داوا توف هب زاهد رات ۶

 هنسهرفک ییاطخ یالعالهاو یدلیاعط3یلام ناب رب و هند رط راه.کحو

 یحاصولس نسح نیدلاءاهب وب لصاخ او یدلیق صبا ندناذ تعاطا

 هد 1۰۲ رلبدا یصارو دونش> ندودنک نایعاو | ها هلا هلذاوا مدآ

 ییدلاءاهب ینابعا كتود ل وا هلکعا ل اعنا نیدلاباهش یک اح روغ

 تولوا ها ور هد رط لوا نیدلاءاهد رلیدابا توعد نوعا كا احهن رارزوا

 (دو نیدلاءالع) یلغوالوس هرزوا یرصویدنک هن رب یدلوا توف داون

 كنو ی دلبا رّعاو ذشا یهلرغ بو راو هد 1۰۳ و ی دلوا نیشذاج

 هرکصندنا ردشلوا ناسا ( ربا ست ی سابع ) یسهحوع هن رپ

 كل ع لوا دعب بویلبا تم وکح تدمر (ماس نب دج نیدلالالح) جد

 هب رو (لیذ ) رابدلوا ض رفتم هلساسو و ید رک هللا ه اشمز راوخ

 ندنرولدازا كرلنو (هاکیلوا ) ردهن رزواهلک يکيا هدنرارک ذیعورف

 ر دهن رز وا فرح یا ه دنرک ذ راناوب لوصو ها امت هو ب واوا

 هنرغ یکلملاراد لرلنوب ردهدنرا رک ذ یتاع رفتم ل رانو ( ف رح یکلوا )

 یراتدمو 1۲4 یرلضارقناو 1۰۲ یرااد=ابولوایرر هش ناتلمو لباکو

 ددو ن دلا باش بواوا نیشن احزدلب (ندلاحات) یزادعارد هنس ۲

 ضع ندنفرط باسهش یدیا مدآرب زارفا مس هدننس ین ارقا ندنرلک ولم
 لالقتسا لڪ هرکص ندنتافو ت دلا باهش یدلوا لاو نامزرب هدکل ام

 ندنفیدلوا دبعشعهلوا دازا نکل یدنوقوا هبطخ هنعساودنکب وریدلاو

 هداز رد ار كاهش مرج الفرلبدلءا لاقو لیق هدا ینطاس كنا ۶

 ندتفلاسخحم رفاو ثایغ یدلبا اجلا هنف ط ندا ثایغ یراوا رصحو

 هدنر اد هل "رعو نامرک و یدنبا دازا هل ر هدع اسم هنلوئسه هله هردص

 امام تودا رس رزوا دنه هدنس هنس ۱۱۲ یدلوا لعتسم مع اح

 یدلبا كنج هللا یهاشداب یه د هرکص ندق دلا جد رهش جاقر و

 مش هب ر كلا توتلوا لتف هدعب یدلوا راتفرک هنلا نیشد ب واب زو و



CTY) 
 ) أ كنج هل يس هفناط هر هدنرو ص هنس کای داوا نیشذاح( دم ن دلا فیس

 نیشناج (دج ندلا ثایغ ) یسهداز ع هني رر بواوا لوم نکردبا

 هنرغ دلا باهش یرد ار یدلوب العتسا تباغب ییاشو ردقو یدلوا

  ۶رارغ هڪ هن رزوا دنه هيلا یموم یدابا بصذ یلاو هرز وا یکل

 یابنا هلبا هصک نکا شالقهدنسارا ر هتشک بماواحورح هدکنحرب یدلبا
 عاقسا نل اوحا كنان دلا ثایغی رد ار ندفرطوبراب دلباصالخیتابواک

 ے3 ی ڈک ہرا بدنه بوشوریارکسع لر ا یداباد ادعا هبا رکسع مظع بوی ابا
 ردقکودتسا هندلاباهش بویلاق ىرلار دق ه هلام هرکص ندنوراردح

 هنس 4۱ تیفاع بولبارلارغ هع هه جدو رلردابا مااا هکمرب وجارخ

 یردارب ھه: رب ب واوا توف نیدلاثایغ هد 9۹۹ ه رکص ندتموکح

 ) هللا ج هو ج ره یتامز كلو ی دلوا نیشناح ( دو ندلاباهش

 یلغوا هتب رب هلغاوا لونقم هللا یردغ راهب روز هدنرو ره دنس چ وا نوک

 هت ر جدکنا (نسسنآ ندلاءالع) هن ریند كلا ( ماس ندلاءاهب)

 هلکیمکیا) رلیداوا ض رفتم تولوا نیشناج تدمرر ( دشنیدلاءالع) (

 ید هلطایه لولم هرلنوب ردهدنرارک ذ ی وام نایاب ن دنسهفاطهب روغ

 هدمرت ندنفرط ب درر ندنفرطقرمش یدود> كنابماروناواقالطا
 رولوا یهتنم هزاتسشرغو روغ ندنفرط تونحو هرفشاک ندنفرط لاعسو

 . یرلتدمو ی رادهنس ۰۱۰ یرلطارقناو 40 یرروهظ یادتا كروب

 (دوهسم نیدلارنف) یل وا كرانوب «رزوا لوف یرافغ ردشلواهتس 0

 هدقدلوا كالام ههل رغز وسناهج نیدلاءالع هيلا یوه ی ردارب ب واوا

 زوسناهح هدعب ی دابا لاسراو بص یسلاو نا+اب ید وهو

 هل رغ نیدلاثایع « دنرافداوا ت ود جد نداا فیس یلغوا و رکص نکا

 بوشو د هل الوت سا یاوعد دوعسم هدننامز كوا ی دلوا یهاشداب

 ندلاثایغ یدشود رسما ه دکنحو و یدلبا هب راح هلا ندلاثاض

 یدلفررقعواشاهدنرزواكنا یتلانانآ ماب ورک بویلما مارک اوقالطا یتا

 هدنرو م تدمربیداوانیشناج ( دن دلا س عش ) ییغوا هدقدلواتوف

 یسیکیا هلی راعشود هعازآهلنایرارب رب سابعو ماس یرالغوا قول واتوف
 رلیدلیا سالحا ۵:۰ اقم یرارد (یلاسنیدلاءاهب) یرهدازهرمش* هل رااضر



CAA) 
 بولوا (نیسح ندلارع) یرلادتا رد شمل وعووو هدنراهس ۲

 سل یدرولوا ہدتمدخ ےھارا| نا طاس ندنک ولم هنیکتکیس هدنلصا

 لاسراو بص لاو هنن رزوا روغ دال٫ هد ر ات ۵۰۰ ىلا هلا راشم

 نادلابطق ) یلغوا هن ر قعلوا توف بویلبا تعوکح تدمر یدلبا

 یدلبا حوزت یزق كه اشما رهب یکاح هنرغ یدلوا نیش اج ( دحج

 هرکص بویلبا تماقاو ثکم هدنایآ جاقرب یدلوا فافز بوراو هب هنرغو
 نيكعا لستف بویلبا نظ ءوس ويد رتسا قلا ندملا ىك دم 6ا ءاشما رهب
 كنا یدلوا ٍعاب هنثودح هدیکا تو ادع هدنس ارا رلب و رغ هلا رلب روغ

 تصرف دصرنمو یدلوا نیشناح (یروس نیدلافیس ) یردار هن ر

 یدکح و هد ۳ ی وا هار ور هن رفس دنه هاسعا رهد ت ول وا

 اخ یرهش هنرغ تقواوا یدلبا رستو حح ینیرلتالو هنرغ بور اوو
 نکل یدایقف طط بور و تلاع-| هرهش ناسیعا ندلا فیس سد یدیا

 ردغ هندلا فیس ییاها هدک دابا تدوع ندئرفس دنه هاشما ره هرکص

 یدلبا لتف هللا با ذعدشا رل دلیا ملست هللا كهاشما ره و ذخا نودیا

 بطة ) لغوا كهيلا یموم هنن رارزوا ودنک یسهفاط روغ هدفرطوب

 دقع هلا هاذا رهب هيلا یوم دوب رل دابا نیا اج ( ید نیدلا

 هدعب بویابا تکم تد ەر هدناو یدراو هنن رهش هترع بویلبا ترهاصم

 هوئرغ هلا هیروغ سب یدلیا لتفوماهتا وید ردبلاط ههل یتا هاشما رهب
 ندنلتق كلا یدلوا ددعمو دک ًاتمرارکت هنرد توادع نالوا هدنراارا

 رادد دناهاشدابی (یاس ندلاءاهب)یردار تالتف هرز وذنک هن زوغ هرکص

 (نسح نیدلاءالع) یردارب رکید هب رپ بولوا توف د وند هم قوج
 یدلیارفس هنن رزوا هرغ بویلبا لیصحت تردقو توقو یدلوا نیشااح

 ادعام ند ور دو ناطاسو یدروج اق هدنه بوزو یهاشما رهبو

 یدلبا راثلاب قارحاو جارخا ندنرب اقم نی راناونعسا كنکولم هینیکتکس

 درا اور هلوک یربغ هدصوصخ وب یداوا بعلم ويد زو سناسهجو
 هخ رزوا لر ناطاس دنګ رات 0 كداباراتخا| نحگازب نکل ردراو

 نیدلا ءالع یش ان ندنغیدآ وا لئاز یییه سالا نيب بویلبا هيلع كارا

 هنس ىست را یدابا ذخا ندنرالا یسالکو كلا یب رهش ةاره بواون هجرف

 ییغوا هنن رب بواوا توف ند همک قوج هدسمب یدتبا ذخا د یب
 ( COTیر (



(He) 
 1 هلا یسا.طر نسحنیکعا لار دا ینکج هیفهدیا عهد یرلنا ودنکو هدهاشم

 : هرکص ندتموکح هنس ۱4 یدلبا تغارف ( هندلارع ) یردارب یتنطاس
 ید كلا ( دوش نیدلا عاج ) یلغوا هن رب بول وا توف جد لوا
 كلو یداوا تموکح "یدصتم تدمر (نیسح ندلارع) یلیغوا هنیرب
 " رويت هلکعا فاکتسا ندتعاطا اکا نردلارع بولنا روهظ رویت هدنن امز
 شعاا لاسرا هالو ورکو ودع هدعب یدلبا ذحا تعقاعو هرص اع 1

 . ندنکو دلیا جارن.ا نسح هلبا ارما نال وا بوصنم ندنف رط روی نکا

 ١ لغوا كهللا یعوم یدلبا لتف هللا تب ومع دشاو راض ینا روع یشان

 هنب رز وا افتخاو یراوت هدنرادد ناتس رول یر ندندمرب ( دجا یدیس )
 هن دنسم یدادجاو اا یدلک هروهط هرکص ندنک اله كروه بواوا

 توف هد ۸۱۰ رلیدلبا دایتناو تع اطا هپ ودنک قلخ بویلبا سولح

 یلغوا هدعب ( نیسح هاش ) ندند افحا نیسح نیدلارع هنن رب بوا وا

 روهظ یدرا لیععسا هاش هدنم اا كنو یدلوا نيشن اج ( سر هاش )

 هناذو دعد یدلوا نیما ندنرش هلکها دایقناو تعاطا 6ا سر بویلبا

 هاش ) یلغوا هدعب (رکناهج ) یردار هدعب (ناخزوغوا ) یلغوا
 تدمر (یدرو هاش ) ییخوا هدءب ( كي ید ) یردارب هدعب ( متسر

 بولوا تلادا هن رلهاش مک هروب نم تلادا تالذ دعب بوبا تموکح

 روغ ( هرتف یعچوا ) رلبدل وا ردا طض هلا یاس را ناخررب ندنرلورط

 ( ناوتع ) رد هنیرز وا لیذرب و هلک یکیاو ناونعرب هدنرکذ یرلهاشد اپ
 روغ هک نوسلوا مولعء)ردهدن رکذ یرالاح لئاوا روغ كولمو روغ دالب
 بولوا یعسا كرلغاط رادقهرب هدش رف ماره ندناسارخ دالب هدنلصا یظفل

 یکلعو یدناوا قالطا هغاوط نالوا نک اس هدراغاط لوا نامز دعب

 ردیدودح ناتج” ییباردح تویلبا هطاحا يکلا«ناسارخ ندفرط جوا

 روغ نالوا رکذوب ردرهش یراکدید هوکز وربف یسسرک كتالووب
 ضب بولوا عق او فالتخا هدنراذب ےب راوت بابرا هدنرالصا كنس هقناط
 هنوک یربغ رد را هرز وا قلوا ندر راتات ندتس هکلا اطخ رانو هدتاور

 ( ہک یکلوا ) كدلبا راسبتخا یار نکل ردراو یخدراتاور

 زورق یرلکللا راد كرلنو ردهدرکذ كولم هوا مکح هکل.# لوا

 یرلضارتناو ۰40 یرالالفتساو ۰۰۰ یزروهظویررهش هنرغوهوک



( ۹۱ ) 
 ریغصرول مدقا ندنوب بولوا ( دیشرخ ندلاعامس) ها یوم یر ادا

 هرزوا تعاطا هنسافلخ هیسابع یدیغون لقتسم رمار هنب رارزوا ثالنابق

 ید ردا لیصحو عج نراب بم لامو ر واک هسوکر ب ندنرافرط هنس رهب بواوا
 نیدلا ماسح ربما بولوا یر اط فعض هتلود هقحالس هدنس هنس ۷

 ورندن دعر ندلا عايش هيلا یوم هدفدلوا ثالام هئس هکلا ناتسزوخ

 هبا |یعوم یدڵبا لاسراو هجو اکا ییاتسروا كجوک هلغلوا هدنتم دخ

 نالوا ندنفرط هفیلخو یدلیا طب رو طبض یک یکرک بور او راد لوا
 تعوکح هنسیللاو یدلیق عفرو عفد یلاظم کو دلیا ثاد>ا لر ااصح

 هلو! توف ندلاماسح هد ۰۷۰ یداوا زوام* ند هنسزوب س بویلبا

 یدلنا لیصح دادبنتساو لالقتسا هدنتموکح رول دال, ندلا ماو

 كن هنیلخ سد یدلا كلام رادقهر حد ندنس هکلا ,ناتسزوخ هدع)

 ها نیدلا رون یرد ارب یهیلا یوم هلکعا بر ناصقن یلک هن دارا

 عاش بول وا توف هدسح نیدلا رون یدلیق سدحو راضحا هد ادب

 یدلیق تدوع هتموکح راد هد 0۹۰ بوج ندسح لر اضرا یی هقیلخ

 دشر یجدکنا ( مر ) یسهداز ردارب هشربواوا توق هد 1۲۱ و

 (بساش رک ) یردار هنر یخدکنا ( رکب وا ندلا فرش ) یردارپ

 کنار یداوا نیند اج تدمر (لیلعت دنا )ع
 (دوعس) یردار هللا تنو اهم یریهنج نآ اوکتم هنن رب بولوا لوتعم

 تافو هد 15۷ بولوا رارقر هدتموکح ماقم هنس ۱۸ و یدلوا نیشسداج

 جان ) یس هد از هجوع هنر یدیا هسیک تدابع لهاو لع لها یدلیا
 یرا یر کنج ناخاق ابا هرکص ندتهوکح هنس ۱۷ یدلوا ( هاش ندلا

 (نس>) ی)هداز هجوع كن دلا جات ندنفرط اقنآ هن ر بوئلوا لت هلا

 هنس ۱۵ یدشلیق بصا 3 اح هع الو لوا كارشالا ىلع (نیسح ) و

 هروب نه تابا ندنفرط یریکنچ ناخونانهک هدعب بویلبا تموکح یسبکیا
 كلذ دعب یدئوا هیجوت (هرضح ندلا لا-ج ) ند هلسلس لوا هن
 نیدلاماصع) هن ر كنایدلوانیساح تدمر رعنیدلامانح هد ۳

 هد رز وا فاصتاو لدع یداوا(دنیدلارع) هنر یخدگنا (دوج

 تاود ) یسهحوکنم هحوز هنن رب قکلوا توفهد ۷۱۱۰ بویلبا تکرح

 یتسالیتساو باغن كنسايةشارانان نکل یداوا تموجح "یدصتم (نوتاخ

 (نیدلازع) و(نیس>)و؟
 ییغوا كندلا رع

 (د وج نیدلاع اع )
 (نیسح) ییغوا ددو

 یرالغوا كنبسح

 (دجا) و ( نیسحهاش)

 ییغوا كثب > هاش

 كسر هاش ( عسرهاش)

 یرالغ وا

 (ءاش زوغوا)

 ) هاشریکناهح ) و

 یرالظو ات هاشرکناهج

 (متسر هاش )
 (كیدج) و

 (یدروءاش )
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 دیشرخ ن دن رکیوبا

 یرال- وا لرکب وا

 (دع ندلاروت (

 (دشرخ ن دلا عاعش) و

 یرالغوا كن دلار ون

 (بساشرک) و (کبوبا)
 كراش (متسر) و

 یع وا

e 
 ییغوا كندلار و

 ( دو ندلا ماصعع)

 لديشرخ ندلا عام

 یرالغ وا
 ( لیلخ نداا ماتسح)

 (دوعسم ندلا ر دن )و

 (نمهل) و (ىلڪرما) و
 لدوءسم نیدلاردب

 ی رالغ وا

 ( نسح) و (نیسح)

 رک )و (رد)|و

 یلغوا كتمهن
 (نیدلاسعش)

 ىلغوا كثندلا سم

 ( ندلا ماسح )

 یلغوا كينسح

 لعوا كنسح (دع)

 (دوعس)
 یدال وا لدو ء٥

 ؟(نوناخهاشداب )

) 0۹۸ ( 

  هرکصنکل ی داف تعاطا کا بو راو نیدلارفطء هدکدلبا روهظ
 ۹ وک اله ه دد ی دارا هناتسروا ب ولوا نادرک ور ندصوصخر

 بصن ( ینیدلاسەش ) یودارب هب رب و لتقو ذخا ینا بوردنوک رکسع

  (هاشفسوب)یلیغوا هنر بولوا توف ید لو اهدنرو رم هنس ۱6 یدابالاسراو

 هدنتم دخ كلا بویلبا ب رقت هیاآ ند هبرکنج و یدلوا نیسشناح

 ناقزاب رحو ن اتسزوخ اک | اقبآ یدردیا طض یباون یبالو و ر واوا قم
 نوغرا هن رب بواواتوف هد :۸4 یدلبامص جد شر هکلا نازورفو

 ندندعرب ی دنلوا بن (بایسارفا ) یلغواكنافوتم نآذتف طیرهکنج
 هلکع اروهظ بارطضارادقهر هدنتلود هب رکن بولو الاله نوغراهرکص
 یرکنح ن اخوانك بتعر د یدشود هن-ءادوس لالقتسا تایسارفا

 هژ.ا یعاعش نیئاوخ شب نک لیدر دعاذخا توردوکر ی هد رزواكاا

 هدنامز ناخ نازاغ تلددءهد ید؛لوا لاسرا هان الو ب واوا صالخورمک

 هلا یرما نازاغ هلغماوا ضرع یروج و ط دبنسح لاک هقلخ كبايسارفا

 كن ردار ویدلوا نیدداج( دجاندلا:رمص: )ی ردارب هن رب بوالوا لتق

 یدردیا طالتخا هللا القعو ال یداق فرطر یلاظم یکو دابا ثادحا

 تویلباروهظ الغ قوح هدناتسرواهدننامز یدرب و ماطن لزوک هکلم روما

 ملا جرات كنب ورق هللا لطف هلج زا ی دناوا فلا ربپاتک هن هنسا

 ۳۸ ر دشملوا فأ هثسا كهباا موم یباتک مان معلا لولم لاوحای
 بس دلازکد) لغوا هنر قحلواتوف هد ۷۳۳ ب و روس تموکح هس
 ی دلوانیشناج ( بایسارفا نیدلارغطم )ی ردار هش رب چ دکنا( فسود

 یخدكناردشلبا دایقناو تعاط اکا رفظ. هلکعاروهظ رويت هدنامز كوب
 هد! ی دروس تموکح هد ۳۵ بولوا ( كنشد ) یسهدازردارب هنر

 لیغوا هن رب جد كلا ( دجا) ییغوا هی رب بولوآ ت وف هد ۱

 هد ۸۲۷ یدلوا (نیسحاش ) لقوا هن رب یخ دکذا ( دیدسوبا )

 یدوا نیشناج هشرب بويا التو ج ورخ هنیرزوا كنا (نیدلا ثایغ)یسهداز ع

 بوردنوک رکسع هنیرزواكنا مهارباناطاس یلغواخ رهاش ندهمّ قوج
 (هلکیعکا)یدلباقاحا و مط هنکلمودنک و ذخا ندنرللا یناتسرواتکلم
 یللاراد كرلنو رد دنررکذ دیشرخ وش نالوا ییاکحربغصرول

 ؟رد هني رزوا لاو ثم وډ یراهلساسر دد لوا هدنس هنس ۷ ۰ یر روهطودانامرخ



( ۰۹۲ ) 
 یدالوا ك رانا !مهناقو ددد ی دلوا رم»۰ ید ت دهر ب واوا ش وخ

 ندبتس لوا رلیدلق باسناهثب راکیاتا هب رغلس ب ویلا تعا ر هر هقناط لوا

 4 واضف ون نالوا شاک رک روا وا )رای الوا للا هک
 ه40 یرر وه یادتاو ناتسرول یکالاراد كل رلنو رد ۰ کز رد

 یر هلساس ردشل؛ا هنس ۲۸۲ ی رلتدمو یراهنس ۸۲۷ ی رضا مناو

 هبلایمومیرادتا رونلوا قالطا جد كاتا ههورکو ؟ردهن روا لاوتموب

 رکیولا ندنراکباناسرافو یدلمدآ رداهب و عشر بواوا (رهاطوبا )

 هرزوایدا مع بویانالاسرا هنرزوآ ن نع“ در ینارعنسیدرواو | هدنتهدخ ر ونس

 باط هره ندن ب ولوا نامداش تیاغب رفنس ن دنهاداوا رةظمو راوصم

 ید بودا فاعسا ینا یدتسیا كاکباتا هدک دید مردیا ناس>ا كسر دا

 یدید مداح ییاتسروآ بوراور ورک عراد مر هعامدک دی د نسرتسا هز

 رسل هد ةوزا یکلاغ لواب وراو رهاطوا ید لواهدعاسم جد هنمارعوب

 هللوا هرزوا فعض یرللود كن رلکباتا هب رفاس هدنرو ره تدرب یدلبا

 هنعفد كارل رغاسویدتوقوا هبطخ هنعساودنک بوشود هلالقتسا یاوعد

 رد راز رفت كایفوتسم هللادج و كتسلدب ناخثرش رب رقنوب رلبدم هلوارداق

 تع لوا ل رانو نکل ردیا ناب هئوک یرمغ یرافغ یحاص ناتسراکن

 ك رهاطوا كدلبا رابتخا اود كرلذازب هلغلوا دب زا ی رلعالطا هتلاوح |

 هدنرورمتدمر ردشلوبعوقو هد ۵0۰ یلالقتسا هرزوا ح و رشم هج و

 لدع كلمو یدلوا نیساح ( بساراره ) ییغوا هن ر بولوا تو

 هعن ندناتسدرکو ن دقاعسلرج نالوا هدنناماش ب ویلبالولس هفاصناو

 هکردراو هلبقرب ندنارل.دوط نطو هدناتسرول ب واک ریاشعو لئابق
 رارد ااعدانب رللوا ندند الوا بلاطیان لیعع یردارب كایلع ترضح

 ناتسرواكالاع هدننامزلصا او راردبااعدا نب رالوا مشاهلآ د هلبقرب

 یدلوب رفط خد هنس هکلا ناتساوش ه دعب یدلوا نادایاو ر و** تیاغب

 (ناولهبندلاداع) لغواهرزوا قياوریرافغهنب رب بواواتوفهد ٩

 قوجو یدلیاروه* کلم بوپ وق رورپ تبعر یک یردپ یندوب یدلوا
 (ندلا:رمصا) یردار هن رب بویلبا تموکح هنس ۲۰ یدلقان رمخ راثا

 وک اله هدنح رات 11 یدلوانیشسد اح(نیدلارغ ظم )ییغوا هنر جد كلا
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 ںج نبا دح رهاط وبا

 ۲۳م ا
 غوا ك دع

 ( بسارا ره )

 ی رالغوا ك.سا رازه

 ( ناولهب نیدلاداع )

 ا لاتر و

 كلا نيدلا نم ) و

 نیدلارفظء) و (نوغرا

 كن داا سکس ( هلکن

 (ءاش فو ) یلغوا

 یرالغوا كهاشفسو

 (دجا نیدلا سصن ر)

 (بایس ارفا ) و

 ی رالغ وا كدیدلارصن
 (تایتارثا)

 (هاشفسو) و

 یلغوا كيلا هاش فسوب

 (كنشىي )

 ی رالغوا كکنشب

 (دجا) و ( رایشوه)

 ییغوا ۵ راش وه

 (یسواک )
 لغوا لسواک

 ( نیدلاثایع (

 (دییسوا) ییغوالدجا

 لغ 2 وا

 (نیسح هاش )



Eat 
 ید كنسو رب ردهدهفاسم مح“ رفیدب هرهش یراکددسوس هکر د قصد

 ٥ث واوا نکاسهدرلغاط قاجا ارث ارلضءب یس ك نکی دلنبدرولءرانوب ردو
 كن ز العا دج کت ود رديغددناوا قالطا را دنناسا رلنا هغاحاغا

  یدهدنفبدلواهت یرللصاو ررید روناوا قالطا را یخد هرلنا هلغلوا را یعما
 یرادب راج ضا لزاعلس ترضصح هرژوا تاو ر صعب بت ووا قالتحا

 - هرانآ ناولس ترضح سد رایدلوا لماح بورلبا انز هلا یسه-هناط نج

 هقئاطو توروغط راهب راج یدلبا ین هراغاط نالوا رک ذ ب ودنا رهق
 نوعا نايل ترضح هکر د یت د رل ضد ردهرزوا قلو | ل صاح ندنلس كراثآ

 هدنراقدنوق بوارغوا هرلغاطناناوارک ذ یرالو یدرارزک راه راج كولبرپ

 ترضح رایدلیا انز هرهب راج ب وصاب ناوب رانا یسایقشا ناب رع كولب رب
 رایدقار هرلغاطلوا یرهی راج هک ات یدلبا مما قوا یوم كايلس
 هدنخ رات ۳۰۰ یدلوا لصاح ندرلنا هقاطوب بویابا لسانتو دلوتهدنا

 یدناوا هیبسنریف رول هنکو لب ر وریک روا هنکو لب ر بولوا واب یکیا هفاطوب
 یموکح كردار لوب بودا مکح ردار کیا مان روصو اورد هرلنوب ار ر

 3 1 بواوارارفرب هدنماعم تدمر رد یدئلوا قالطا ربغص رول هب هق رف نالوا

 ماندیشرخ تولوا مدآرب دهرب یدک د یدیفح هنن ر هدفدلوا تو

 یدلفضب وفت ههیلا یوم یتیروما هلج و یدندیا هدنس بام رب زو یدآرب
 رادقمرب نتسبلاهالبج مانقاعس هدنسیلاوح ماش هدنراخ رات 0۰۰ انیمضت
 هن دآ كنب رلکب راددتوط نطو هدندرو ناتسرول بواک دارک اواوا رج وک

 رلیدلیا تفایض هنسحاوبا ینایعاكتالو لوا یدیازرید هب ولضف نسل اوبا
 ِ رايد و یاب رغصشاوا ناب رب هنادر هنکوا هرزوایراهدعاقو دنک هدک دلکو

 . یدمارلیدیوقسآر نحو وا مزب هکنوج بویلبالآت هلا كنوب نسل اوبا
 ۶ ییغوارب مانیلع كنسطا واو یددردررقم نمغ> هلوا سر هدرابد و رازب

 رایدلبا لتقینا ایقشاح ارپ ندن-سهغناطروا هدهاک راکش نوکر یدیاراو

  هدک دشر هفک بوشود هن ادرالرانا بلک لوایدیاراویبلک عمر كنيلع
 بوحاق ندناو یدجآ مخز دیدشرب هب هسک نالوا یراشاب كنایقشا لوا
 رلیدشو د هن درآ بو ر وکدولآ نوخ یبلک رانا ی دشرا هنعابا كنیلع

 هدنآ زونه یدروتک هلع ینددلوا كنیلع ی رغ وط توکح یرلنآ بلک

 راب دلقراهت هنجخزو رلیدروتک هنب ره وا ب وریدلاق یدیاراو قهررب ندناج



( 4۰ ) 
 یدلوا هاصم هلا یرللارق هرفک هدنرافدلبف ا هن رژوا ی وک
 هاعع يلع تا ود یدلا ت ارحو ظفح یکلع ندن را سش راتاو

 تدعر هرزوا هجوو بواوا هرزوا دایقناو تعاطا ضرعید هنهاگرد

 هنب رثا یردپ دوب یدلوا نیڈناج (یبح ) ییغوا هنرو توف هدنرو رع
 یدرتسوک لاغتشا هاسهظفاح كلر زج هرزوا حورمشمهحو بواوا تالاس

 تموکح كارتشالا لع (خاص) و (دچا) و ( دیعس) یلعواجوا هراوو -

 یالو لوا اشاب هلا هدعب بومبا الیئ-سا نبع الم كترف هرکص را دلو

 (فرحیعکبا) ردشاو اهنس ۷ یر: دغ هل اككرلت وب یدلباصال_ْع-ا

 ید رلذو رد هدنارکد یضاق ون ندنا مک دس هکلا وک وکو هداوز

 ردلکد مواعم تالذک ی رات یرادض ارقناو روهظ بولوا مدآ رفت شب

 راک ربهرپ واع لار فور« وید لغ وا یعاو (دجا) ردرلیوب یرلعا

 هرکص ند هنس جوارلبدلبا عانا هب ودنک قلخ تب الو لوا بولوا مدآ

 (یسوم) هدوک وک قحا هنر د كلا (دج) یردارب هنر بولوا توف

 رابداوا ضرتثم تویلبا تعوکح ( دم ) یلغوا هدسعب ( دجا ) هدب

 رد هد رکذ راو نالوا ییاکسح برغ سابارط ( فرع یو )
 ردرلنود یسبم اساتواوا هد ۳ یرلضارهناو ۶ یروهظ لرلو

 بواود دادنتسا هلو یرلهعض كنویصف> خدوب (را ن تاترما)

 یس هدازردار هدعب(رکیوتا)هدعب ( تباث)ییغوا هدعب (دجم) لغوا هنر

 تموکح تدمر اتشالاللع (دحاولادبع)یردار هل ا(یحن )دعب (یلیعرما)

 یمونب نالوا یاکح هرکسب ( فرح ی چت درد) رایدل وا ضرقتم بویلیا
 ردیس هدعاو كن هکلا یراکدید باز هد رفد یرهش هرکساو» رددن رارکذ

 یرهنس ۸۰۶ یرلض ارقناو ۷۶۰ یرال النسا یادتا كهف اطوب

 هدعا (نسح) ییغوا هدعب زمن (ییعرسا) ردرلدود ىيا اردشملوا

 شضرقنم بولوا (سا اوبا ) هنر (یلع)ییغوا هنرب( دجا) یلغوا

 ناوئعر رد هدر ار ڪڪذ یاکح روا (هرعف ی با ندرطسیعلا ) رایدلوا

 ردهدنرکذ ییصا كنهشاطوب ویرلتالو رول (ناوذع) رد هنرزوا هلک ییاو
 راربد در رسواو تولوا هللا 4 ص۷ ی رول هک نول وا مولعء

 لصتء هنس هکلا ناتسز وخ یرلت الو رد هعشر ندنس هات دارکا

 یعما كنرارهشر رد زر قازوجوارد هفاسم كالنوک یتا! لوط بول وارلغاط



 (نمولادبع)و (ازکد )

 دع (دج) لغواكنسح

 كنسح (نسح) ىلغوا

 یرالوا

 (د) و (هدیج)

 یک اح رازج ندنفرط هنا چ گاو د سنون لها هدااوب یدلثاب هضرعت

( ۰0۹۶ ) 

 یدیفح نال وا یدهع یو هن ر ید كنا (ز نملا دبع سرافوبا رمءا)

 . (ناعع هلن لب ع لکوتم) یردارب هنر یدکنا (دج هل ادیعوبا مصنم)

  دبعرعما) یس هداز ع هنر جد كلا (یحربما) یدیفح هش رب یخد كلا

 كنس هجوع هن رپ خدکنا (ارکزرما) یردار هش رب خد كلا (نمولا

 . (نسحناطاس) یلغوا هدادودح ٩۳۰ هل رپ یتدکنا (دح ربءا) یدیفح

 نیشناج(هدیج ناطاس) یلغوا هب ر كلا یدلبا تموکحهتس ۲۳۰ بواوا

 هنبراهرح كعلخو اليسا د لیوطت هنام تیعر هدلرو رم تدمر یداوا

 5 یا ملستاکس ییاللکو بودبا لاسرارربخ هنفرط اشاب ىلع جلف نالوا
 ناطاسو طض یب رهش سوت بوراواشاب لع جاق سب رلید رد اداتاوید
 هل ابو یدیا لاوما رفاو تق هکیدلبا ض قو ذخا یتفنارخ همای كن هدیج
 . لوا كلذ دعب یدتوقوا هبطخ هثعسا ناخ یاس ناطاس هدنر اید هیقب رفا
 _ دوب رایدلیا نی-ڈداح ( ید ریما) یردار , كهيلا یوم یسلاها راد

 ۰ تماقاهدن تدعر بویلنا رارف هالو كرف هدقدلوا دنع یردارب

 3  یدادجاوارا راددروتک هسنون بولاینایسهرفک كنرفهعفدوب یدیاشلیا

 ظا یرکسع كن زرد ااو كس نکس دننابو رل دلا سالجا هت دنسع

 قك لا بولوا یان ترامار طقف ہیر زوا لدم هيلا یعوم رایدقارب
 ناخنایلس ناطاس ند همناذع لولم تبقاع یدبا هدنس هرفک كنرف قئرو

 نوعا یربعس سنوئو داولا قلح اشابنانم مظعارزو هدنننطاح نامز

 | داولا قلح هدنخرات ۹۸۲ بوراوو یدلوا رومأم ندهیلع ب ت
 3 لنر نالوا طوعسم هدنگاو رسا و 2 هلرب هرمص اح عظع یتسهعلق

 r وا A ساوا تالو الذ دعب رلید ر ندهلک ینس ەرەك

 ا آیا شلبا نصح هنج رپ كن هعلق لوا کرایدلک تسار هدم

 . یرلتودآ هاه جو لوا بوئلوا سبح هد هلق یدی رایدروتک هتداعس ةناتساو
 فرح جافرب هدنرارک ذ یعورف كنوي-صةح (لبذلا لیذ) یدلوا ضرقنم
 ۱ رلتوب رد هدنرکذ ارکزونب نالوا یماکح هرج (لوا فرح) ردهنب رزوا
 یشأ ندساط یتالو كرانا .دنرخاوا یتاود صفح ونب بولوا مدآ رفن شب

 موهه یرلنض ارقناو روهظ ع رات ردراشلنا عابتا هرانوب یسلاها هب رج

 قاخهرزوا حورشم هجو (ارکز یحوبا) ردرلنوب یربعسا جتا بویلوا



( ۰۱۳ ) ۳ 

 كصفحوبارع صح وبا رما هنر جد كنا بوقف ن دن ی هد 1۲۶ هل رپ جد كلا

 ا دبع) ییغوا ید كلا (دحاولا دبع) ىلغوا هنرب ید كلا (سردا نومأم) نیدحولا

 لغوا كهللادبع هن هنن رب هللوا لوتفم هد ٨ بولوا (ىلع نسطاوا) یردارب هنرپ

 (دحاولادبع) تو هرکص ندتم قکح هئس ۱۸ یدلوا (رع یضنمم) ند هلساس لوا

 یرالغوا دحاولا دع هد هدنتفوكویویدلواسودلاوا (سردا قناو) هغ رب بواوا

 (هادبع)و(یحم)و(دح) نویصفح نالوا عرف كنودحوم ( هرقفلید) یدلوا ضرقنم یراتلود
 (دسجا) یلغوا لد  رثیدلبا تموکح هدنرا- الو هبسغ رفاو سنو هکر د هدنرکذ قود
 (ارکز)ییغوا لدج | 1۸۲ یرلضارقناو ۰۵0 یر روهظ ی اد-عاو سنوت یراکللا راد
 یرالغ وا كن ایم ۳ رده رزوا لاوئموب یر هلساس ردشلوا هنس 4۲۷ یرلتدمو یراهتس

 (رکیوبا)و( رع) یداندهلبق مانهنانه بولوا (رع صحوبا) هیلایموم یسادتا كرلنوب
 (دخ)و(میهارا)و رکذ هدالب صفحواو یدزردیاعز هرزوا قلوا یشرق یی ودنک رلنوب
 (نجرادبع)ییغواكرکیوبا رفن نوا نیسلبا تەب وید ردد ھم نوح ا تموت نا هرزوا یغد دنلوا

 (یح) یلغوا كيهارا نیدح ومو یدیا یتفتلمو دعم هبت رم لاک كنمولا دبعو ردسي ر كايعا
 (یح)ییغوالدح دن رهش ساوت سد ردشلک هروهظیم هلیلج*یع اسم هدناب دست خالو ډ

 یلغوا كننجرادع رعما) یلغوا هنب رب یدلواتوف هرکصندتم وکح تدع رب بول وب لالقتسا

 (کیوا) یراداوه كنءؤملا دبعو یدلبار ازش هلبا كنرف بوك ( هللادبع نيدحوملا
 یرالغواتالوا یایحص . هیشرفا هلم عاب هلل وا دوهشم یس هعظعراآ هدراک-نج یغیدنلوب بولوا
 یایح (دلاخ)و (کب ویا)ل دنع) یلغوا هش رب هدو دلوا توف یدلیق دیحواکا نعولا دبع تی راید

 كد (دجع) لغوا كنا هتیرللود نورس وک لاغتشا هلاتقو برح هلا نیفلامو یداوا (دحاولا
 یلغوالدج(دجا)یلشوا هنرپ یخدکنا ( هللادبع) هنر تولوا توف هد 2۱۸ یدریو ماف ل

 كززعلادبع (رزعلادبع) هللادبعوبا) یلغوا هخرپ یخدکنا (دحاولادبع نب یحم) یردار هد 9

 كد (د) یلشوا ندتموکح هن-چوا یدلوا نیشناح هد 1۷۰ یلغوا هنر جدکنا (لچ ا

 (دخت)و(نامن*)یراوا  نیناج (یص هاب قاو) صساوبا یس هجو شرب بویلبا تاتو هرم
 را 3 (ےھارا قح“اونا) ه-- رب بواوا توف هرکص ندوکح تادضرب یدلوا

 8 وعو صفح وا هللانرصتتسم ) هش رب بواوا توف هد ٥ ید لوا یدک

 یرالغ وا یدلنا تموکح هذس ۱۶ (هللادبعوبا مصاتسم) هنر یدکنا یدلوا (رع

 1 ۳ دمر (دلاخربما) تنر یدنلوا لک هد ۷۰۹ بولوا ( رگیوبا ےک
 ربعا) هنن رب ید كنا (ارکز یح ویارما) هدعب ید و!تراما نیست ده

 ( یر ( ۷۰



 ( ) ۰٩۲

 ویدردیدهم نوا یی و ,كرلنا هک نابعا ت ردقبحاص د دعنواتقاع

  نیلسلاربما یهاشدابشک اره رابدلیاتعم ندنا ب وریدتا داقتعا هقلخ

 كدیاربص هلعابا ت روت نا یدلبا لاسراو نیعت رکسع هن رز وا كلا

 نسرولوا كلام هنکلا رانا بولواروصمتبقاعزمردراهرزوا لالضرلئوب

 بوزو یرکسع ناک هنب رارزواو رلیدنیا ندغاط بوریو تلاتا ود
 تموت نبا هدعب یدلوب توق یرابلقو رایدلبف ترا نب راکرادنو تامهم
 . باکرب نوا نیک یتکلسودکو یدلبا فیت باکره ددیحو هل 1

1 
1 

 هرکصذدنا یدلما دار 1 عاص هک. د اک ل واو یدلیف فیصد ېد

 ل اتر دنکو ید قو ناخن بوزاو ۵عاطر مان لیلعم
 یدلیا رصحاکا بویلبااخ .دعلق مکر ویدروک ندعاق هل ار یرلمدآ

 بولوا توفت رمون با هد ۶ تیفاعبویلار کن لبا نیم دف د هنو

  یدلیق تیضووید نسهدل ع ابو ا هعلخو ی دلبا دهعیلو ین٥ .لارع

 13 .( نمولادبع نیدحولاریما ) هيلا یم وم ه.ش رب ب ویلبا لاما یس هلج
 منی ی , ولق كفلخ یولوارارفرب هدنناط لیلعسو یداوا نیشناج
 و ارهذ یک ئالاق ن الوا هدقارطا ل واو ی دزسوک

 A ندقدلو رفط را ههلقوه رهش هعنو یدلیقربعست

 13 قشاود نیل مو ذخا هلبا ش شاورو هلرب هرصاحیآر نوا نی رهش شکامنالوا

 3 كنولقا سا دئاو كن رات الو ب رغم كلذ دعب یدلبا لاصیتسا هلن تیلک

 ەد OAR هرکصندک درب و ماظذ یک یک رک هتلودو الیثسا هنن راتالو دل

 4 .(فسوبوتءب وبا ) ورا یلغوا هرزوا قیصو ه رب و

 __ ات بودیا راکنچ هصن هلا یس هرفک كترفهدنراددسادنا و یدلوانیشناج
 بول تموکح هنس یدرب و م اککسا هتلود ر وماو یدلا رلتالو

 3 ڻيڈناج [ ون فسو وا ) نینمولارمعاییغوا هن رپ هدقدلوا توف

 را و ادرغ هللا یسهرفک كنرف هنس شن وا جد و یدلوا

 ی a دهم ه دسادلا یداواتوف.د ٥ بویسوک م ا. ههالا هک

 ش * ال ذزک (بوقءد زید ) نیدحولارعمایبغوا E هلاراشم

 ا كلا ( فسو) لغوا هع رب ید كلا یدروس تموکح هتسشب نوا
 هد ٩۲۱ بولوا (دحاولادبع) نیدحولاربما یسهجومعكنب ردپ هنی و

 (هلابع) یسهدازردارب كنا هن رپ یدلوالوتقم هلیییسیروهط راهب روز



) ۱ ( 

 لاو و یدز رالقاجر وید هلا تماقا هدرعراددو یدز رواوا هدوبر
 نعولادبع هدق دلود لوصو هی هبرذر هدب رو یرهش هی اج تولک هرزوا

 هلق هاکابویل,اسحتاودو تبار انآ ندننک رح كناو یدشروک هلا

 سپ یدریوباوج ودد متهدنس هلربق یاس و هدک دليا لاس ويد نسدد
 یراکدرو رخ كرل رمح لسو هیلع هللا لص هللا لوسر قی اک ات رمو نا

 تدحر قطان غی داوا ندنس هلو ملسون یدهم بواد نیسلس یدهم

 نابویلبا ظح تاب ندزوس وب نمولا دبع یدلبا تباور فی رش

 نالوا یرلکلالاراد كنه ورک نیلم هرکص ندنا یدلوا هدودر هت رود

 تعصو ظعو هقلخ هرزوا یتداع خد هدنایدلک هنب رهش شکار

 نیلم ود رل. دابا داقتعا هیودنک قلخ هج یدزتسوک لاغتشا هرکنم یهنو

 رک ذ هدالاب یراکک را كرلنوب هكدا راو تداع بیو بیرغر هدئس هقناط

 نوکر یدرا ررک قحآیرزوب یرل:روع بوزک هللا قاب هرزوا یغیدنلوا

 یر هیراحویدنک یدلکتسار هنس هرم كهاشداب هدقافوص تموت نا

 نالوا هدنناترعوت نیا یدیا را ردیک هقرطر را-ذغع هرانآ قجا یرزوب

 بوی درکس رزک هجولا فوشکم هل وب نوڪ بودا موج هلبایرادب رح
 یدالبا لج عضوو یدش ود ندا ناسطاس رلید روا رايس هن رارکر اب

 ںاتع بود رغاح یترعوت نا هاش دان رل دلبا ضرع ههاشاب ی هعقووت

 نوع ردمارح قجآ نب زوب راتروع توت نا كدا دارم كا
 تانک ردقاوا هدباب وډ بورو باوحوید کس ردا باکترا یتارکتم هلب وب
 تودنا عج یاهتف هاشداب هرکصندنا یدتلغا یهاشداب هک یدلبوس

 ندو دلوا ولئوق یس هادا بواوا تاح ترون نا نکل یدربدتا تع

 هنفرط كنا هرکص ندنوب یدلیا هبلغ هنس هلج رایدم هدا مالا هلهجورپ

 لتف یدرحو یبظعا رزو كه اشد اب یداوا هدانز ندیکاوا ليم كل

 دعاسم هاش داب نکل یدسعا مارا قوحوبد كالیق سبح اد وم دوخاب

 بوقیح توت نا یدلبا اتکا هلکهروس هرشطند رهش قجابویلوا

 دەدا ی دراو هن رارا هلیبقر مان هعوه هدعاطر عقاو « دلاوح لوا

 ىدمالا رسو ودنک قلخ هلج بویلنا یوقنوعروراهظا هر زوایتداع

 یدردباریرةناعاد ییداحانالوا لاد هن روهطكن دهم هرالد هداسلواو

 ت



۸ 

 دبع يلعب نم ولا دبع
 یرالغ وا تنم ولا

 (رع) و(لع)و (ناعع)

 (هللادبع)و (فسو) و

 یرالخوكفسو (د )و
 (قاعسا)و (دح )

 (رطسییتلا ) ردقح هلوا رک ذ هرکصندنو هک یدلباع زن نطاسو كلم (دجاولادبع)و(بوةعی)و
 (ههادبع)(یلغوا لدم )

 (عهرا)(یغوا كفاعسا)

 یرالغوا كي وب
 (هللادبع (و (دجخ)

 كهللا دبع) (سیرداو)

 (سب ر دا) ( لء وا
 (رع)ىلغوا له ارا

 یرالغوا دع

 (یحم)و (فس و)

 یرالغوا كسب ردا
 (دج اولادبع) و (ىلع)

 (ع۲.)
 9 طم هدنراارا ه دعاو لوا دسءبنم ب ویلنا دع تنی یتدوتوط

 كولم یاوط یی راد سادا ب وک وشراق ن دەتس هد ٤۸٤ كلذ دعب

 ید ر وس رلقانا رهاک ب ویانا تاحوتف هک دکل و ی دابو عزت ندنرالا

 هش ر یدلوا هنس ۳۸ یتنطاس تدم رد سلوا توف ه دنک رات 0۰۰

 یک یردپ دوب یدلوا نیشناج (نیلساربما ) یلغوا هر زوا قيصو
 یلارق هلط اط هد: رات ۰۰0 یداواتالاس هنکلسمالکمارک او مز حو مرع

 نیلبساربما یداک ب ویلبا ل رادترکسع هن دصق هیمالساد الب نیعل نالوا

 یدلبا ترحو كلج مک تو راو وشراق اک | هللا یس دشاط نیطداح

 هک هلیوشراددلوا ناشورپ ومرهتمراسک اخ رافک بولک بااغ ییاعت هلن نوع! و

 راد اد فک ندضرعت هر هبءالسادالببوشو د هفوخ تالذ دعب نیبعالم كنرف

 . (نیسارمما) لیغوا هش رب ب ولوا ت وف هرکص ن دنموکح هنس ۵

 ب واوا كاله هدنلا نشد هرکصندتموکح هنس 4 یدلوا نیشناج لیقشات

 هلفلوا ربغص یدلوا نیشناج تدمر قحسا (نیلسلاربما) یردارب هنن رب

 ندٌلاكرلنا نمولادع ن دن :س هفناط + دح وم ب واک لالتخالک هني رلتلود

)۲ 
 E هرفف جاقرب رد هتک رلود ندا ر وهظه دنسارا ز وتلا هللازو شي

 ۳ قلود ه دحوم نداروهظ « دنراد ب رغم ه رەد کلوا ) هن رز وا

 هدنرا هنس ۸ یرلضا رقناو ۰۱۶ یرروهط یادتارد «درکحذ

 یجترب نوا دڅ ی دهم رد هنت رزوا ل اونو یرهلساس ردنلوبعوقو
 نیم وا رمعا ) هلا وم یر ادا ۸ رد هزوا قا وا لع ترمضح یدج

 ندقرش هدنعح كنو یرکا كنرل>روم برغ هک ردب ولع د ( یدهم

 ۳ اونو یصوصخ وو ررید یدابا تدا یاوعد هرکص ندند وع

 :E هدم اص هدیرغم راد هدنلصا هللا یموم هکر اردا ناو لیصفت هنرزوآ

1 
 ن

 ۳ لعل PES هثرابدد قرش هد اش تقو بولوا E اوا رعت

 ۱ 4 تا داو ف رش هتفو ف رش ٹیدحو یدانا تلحر نوعا فرش

 239 یدلبا ولس هنکلس. یوتنو دهزو یدلق باسا 3 کر کهن رلتق

 . نکا ررید یداوا ینالم ید هللا یراترمضح یلار 2 ماما بوراو هقارعو
 صا هدرالګ یتبدارغوا بویلبا تدوع هش الو هدعب رد هذیعط تب اوروب

 بوتاب هنساوقتو حالصكنا قلخو یدردارکس:1انع یهنو فورعلاب
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 رکب وبا هبلا شوم هکر ایدلوب لوصو هنس هلیبق هن وتل ب واک رلنا س
 ی اکا هرهط»تعد رش هرانآ رلیدا ند هلق لوا فس وب یسهداز مکو

 بودالوبف یکمر وتاکزو قاوط ج و رواو قات زاغ هدنراکدلبا رب رقت
 یازو ینْملواعطقیلا كراقراس نکل رلیدید ز ردالمع قوب زوس هرلزوب

 هلادج بوک هللا نیساب نیا رهوج هرکصندنا رایدع | لوبق ینتلوا مج ر
 هنبم ندد یلئابق نالوا ه دنسلاوح كراناو یی هلة لوا رایدراو هنع هلببق

 یدزنسوک تلاع ج دیرادقعر تویلباتباحا یزنک | هدنراک داباتوعد

 یسهلجبولب رب ورارق هرزواكا برحو كاج هللا راندا تعلاح الذ دعب

 راددرب ورارق هرزوا كعا ربها ه رز وا یرکب وا هيلا یوم هرواشلادعب

 قد مالعا ندلئابق لواو یدلیا بیقلن وند نیا سل ارعما نیسان نبا یئاو

 یرلنانیس اب نبا رایدلوا عج هنشاب كهملا یوم رلتدا لوبق ن و ر دزا

 هرکص ندنا ی دلق هیت وبد نیطبا رم ب ویلیا ضیرح هداهج و ارغ
 یدلوا دینسم رکب وبا ب ووا لتق نیسان نیا هیقف ہ دعب رهوج هيلا یموم
 کب وا هد 41۲ کلذ دعب رایدلنا ذخا ب و راو هنن رهش هساملحهو

 (فسوبنیلسلاربما) .هنب رل ر زوا یسهفناط نیطبا مع هن رب ب ووا توف
 هر التتسا هب راتالو ب رغم ه رکص ندنآ را دعا بصن هاشدان ییهسوک مان

 یسهلبق هانز مضاومرکا ی دلق ریس هاش هعلق بوویلبا زاغآ

 كللاراد یناو یدلفاش نب رهش شک ارم ب و راو ندنآ یدیا دنرال

 یداواكالام خد هنن رهش السو هعطو هتسهرکص ندنا یدلبا ذاا

 ی راک دعا لابعتسا ك رلتر وع مال را رد نیلم هتسهفناط نیطبا مهوب
 یدلنید نیلم ندنرلکدتالامعتسا ماشلرلنو راروق هش رز و هک رد
 نوعا ظفح نادندر و رح كناوه ب ولوا نیثنارح ه دنلصارلتو
 یهدعاق لوا ځد هدنراکدخا تئطاس دفع هرکص ید را روئوئوط قش

 یلاجر كن زل هل بق هدتقور, نکیا نیشد ارګ رلنوب هکر ید راضعب رایدلبا كرت

 رانالغوا كجوکو زرب ورلتروع جنا هدنز هب واو یدیا راشمک تیم ص هرب
 هراتروع رلرب,نالق هد هلیبق سب یدےاروهظ نع“ در هاک انهداننا وب یدیا شلاق

 یرلنا ند رایدلر وک هنیشدو رلبدنوتوط ماف یس لج ب وداشوق حالس

 بوشر ريالاج ر هداشاو یدمهاک هنب رارزوا ب وليا سايق برع لاجر

 قاع ن دبیسو سپ راپدلبق م زهنمورایدلبا م وع هنیر ز وا نشد



) 0۸۸ ( 

 زاهشنا سد یدیاشاوآ كالام هرادهاق کح ضعب هدنولقا سرافو یداسدر

 یدلبا سبحو ذخ|یدالوف روصنم ن اویدلک دنب رزوازاریشبویلیاتصرف
 ندهتحالس « دعب ی دلبق رفظ تسد ل اصتا هنسحاوت زارش هل اب و
 هر ز وا كمرب و لام رادقم ررب هنسرهب ب ویلبا الا هتفرط نالسر| بلا
 تیشعدنروماهلاقد رطوب و یدشوا ضد وت هب ودنک الاغ نالوا هدنلا

 هدادا یتعوطقملامهدنخ ران 114 ب وک هر ز والاحو تدمرب یدریو یرالغوا ك_ندلاثایغ
 مظع كالا ماظن مظعار زو ن دنفرط ن السرا بلا هلیبسح یسهلطاع (٩یهاربا)و(۸ هیونسح)

 یسهدازردارب هب رب یدلباذخ|یهیلایوم همصاحادعب و یدلک هلبارکسع یزهداد یكنیدلابطق

 ییغوا كل د و ه رکعصندنا تولوا نیشناح (دوج نردلام اط ) ) نیدلالالح)

 هدنراراهلبا هه السیدلوا نوشداح(هیونس> )ییغوا هنر د لزا(بساراره) ندلاءاهبو

 لغوا هنیربیند كل ا(ن دلار فظم) لغو ا هنر ردشلواراکرد برحو كنج ی رالغ وا كندلا ءاهب

 هنر خد كنا (ندلا ماطن) یس هداز ر دار هنر جد كنا (ن دلا بطة ) ) نیدلاثایغ )

 هنر د كنا(نیدلالالج)ندن را هداز ع هن رپ خد كنا نیدلا ءرصن یردار (نیدلاماظف ) و
 غوا یک اهر ید كنا ,یداوا نب ثداح تدمر (نیدلاءاهب )یر دارهد ۱۸۱ (ریشدراکل» )ندنراار داو

 قلهاشداپ هدنرزوا كرلنوب ۳ اظ )و( ندلاثایغ )

 (ریشدرات2لء) ن دنراب رقا هرکص ندرانوب یدیا قوبیشرب یرعغ ندنمان
زرابمندرْفط»لآ نواوا تموکح ؛یدصتمیآچاقر ید هندک ات

 نی دلا

 یصقابرغ (هرقف جنب ندرطس a ) رلیدلوا ضرفن هلیایسالیتسا

 یادتاویرهش شکا رضیزاکللارد كرانویرادهدنرازک دنیا نالوا کر ۰

 هنس ۹۶ یرلندمو یرهنس ه 4۲ یرلضارقناو 44۸ یر روهط

 رد (رکیوبا ) نیلسلاربما یرادتبا بولوا مدآرفن شب یع وج ردشلوا
 ر دهورکر  شلوا مع ند هل ږد هنر یراکدید نیلموپ نوساوا مولعم
 هللا یرما هفلخ ندنع هدنمانا یتفالخ هنع هللایطر قیدص رکب وارلنا

 كالو لواو رلیدلیا لاحترا هایمز برفم ندنا هرصمندنا هنفرط ماش
 هلادح هدک دشرا یس هنس 1۶۸ كلذ دعب رابدنوط نطو ه دنرار هک

 هی رفا ه دندوع توقیح هلی فرش ج هنسک مانرهوج ن دنس هلق

 مان سنا هللادبع نوعا تنادو نید علعت هنعلخ یس هلیقویدلکهنبرهش

 هدنسارا كنقلخ لئابق ل وا ارز ی دلیا باحصتسا هنس هاب یهیتفرب
 ید شمالاق هو را ن دهیمالسسا راعش ی رمغ ن دنسهلک ندانهش

۳ a 

 دوج اس
e e 
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 هس هکلا ناب رذآ ندنایداوارعسم هب ودنک ی انکاو فارطاو راددلیا

 رم تب رالحم نالوا بارخ ندنس هتف راناتو یدلا رهشر هدنا بوراو

 هن دصق مالسا دالب كئس هرفک یبرک هد 1۲۲ یدلوا لوغ-ثم داو

 یل اع یرادعم ك ش : كراذک توراو هل راززوا بله وا یرلءهمع

 ندهلق ۱۳۹9 یدلنا هہلغهلر برحو كاج کم ن نکیاراو

 رس كلاع قوح تویلبا رهتج مظعون الو ناتسج رک مالال اها بوک

 قوح هللا ینیعالم یراصتو یسایعشا راتات ید تالد دعب یدابآ

 مات بواوا هاملاع هاشداب رو یدلوابلاق هدننکا بویلبارابرحو كنج

 بولوا توف هرکص ندک دلبا ارجا ینمامشو تط طاس نیآ هبت رھ

 یعرف كراهاشمز راوخ (لید)رایدلوا ضرعتم هدلا یلود هیهاشمز راوخ

 1۳۰ یرل ادا ردهدن رکذ كولم نیلبا تموکح هدنتنالو اطخ ارقبواوا

 *هلتلس ردسلوا هنس ۸۵ یراکلم ندموهدنژ هنس ۷۰۵ یرلض ارقناو

 بج اح قار ) هلایوم یسادتا كرلنو ٩ هشرزوا لاونموب یرلبست

 ردار هنن رب كلا یدلوا كلام هنس هکلا نامرک هد 1۲۰ بواوا(ییاطخ

 هنافودیب یدلوا تموکح* یدصتم ندم ر(د نیدلا بطة) یسهداز

 (دع جاوا نردلا بطق) هن رب جد كنا ( هحاوخ كرامم ندا نکار)

 (ناکرت غلتف) هنر لنا(حاحناطاس) هن ر ځد كنا یداوانیشذاحتدمرب

 نالوا ینوئاخ هن رب ید كلا (ندلا لالج ناطلس) هد رب جدكنا

 خد كلا (نتدلا رةظء) یلغوا كج ا كلم هرکص ندنا (نوناخ هاشداب)

 ییکیا ) رلیدلوا صرقنم بولوا تدهررب (نیدلا بطق) یسهدازع هیر

 ندیا تموکح هدنرارب ضهب كسراندالب (هرقف ىج درد ندنرطس یش! كن هح ول

 1۷۸ یرلضارفناو ۸ یراروهظیادتاكراذود ردهدنرا رک دهراک:اوشلوام

 ٩ ردەنب رزوا لوئموب یرلیست هلساس دشاوا هنس ۲۳۰ یرلتدمو یر هنس

 رانود هر زیا مظ ممد ت ولوا ( هب ولصف ) هلا ی وم یعادعا كرانو

 ی رافغ یدا رارج وک رلود هدن ابج سراف ب واوا ن دنسهفناط دارک |
 تلاقت هر تولوا ندندال وا ریش دراو ندنس E سرف رلنوب هکر د

 یدنک ت دمر الذ دعب یداوا ع منم ندرلا تنطاسو کالم هلاراک زور

 هد 4:۸ رک كل دهتقو ل وا رابدلیا تعانق ھتان ر ی رالتابقو را ا

 هدنس هل ی دنک تقولوا هب ولضف رایدلوا ضرقنم یسهلساس هب وبلآ

2 

 هد تنم
 یرالغوا كفار

 (نیدلا بطقدیج (Jو

 كرام نسل سد (

 (هحاوخ

 (دڅ ) یلغوا ك دیج
 ید ۷ وا ا دج

 (نوناخ هاشداب )

 ( حاعح) و

 كجا (ش رویس)و
 6 ( لبخوا

 ( ناهج هاش)
 هر و -سح 1

 كهب وئسح

 ی رالغ وا

 (یح)و ( هیولضف)
 یغوا 2۳ اے

 (دوڅ )
 لغ وا 2 د وج

 یلغوا كيساراره

 (غ هی وئسح )
 لغ وا كهب وتسح

 (هبساراره)

 (5دج)

 یرالغوا لرجع

 ) نیدلا ثایع (

 ( ۷ نیداابطق ) و



( ۰۸۲ ) 
 ید یاس یدلوآمقاو قاقش هدنسارا یرکسع كن دلا لالح هرکص

 رانا بولوا مدآرمبدنلا بحاصو رداهب ر ندلا فیسرهاپهک ردثاواوب

 ندارما یدنا شلوا هل-هتس تلع هغهزو ید هد دعفد کیا نب رگتسع

 یدیا رورفم هنن اسلا هلغاوا ندنسابرقا كنندا |لالج هنسک مان ناخ كل

 هدرا ربما یکیالوا هدنصوصخ ییاستفا مانغ ناتلا ندرانات هدعارهذاوب

 ندلافیس هدعب یدلوا ځد هراګ رادقمر هک هوش یدلواعقاو عار

 زوتوا كمالسا رک ع هکلوا هار ور یرثوط هنس کلا دنه بولوا هدرزآ

 فعضمظع ندبسون هءالسا لها نالقو رلبدلبا حابتااکا یرادقم كيب

 بولوا ردکتم تباق هلاوحاوب ید نیدلا لال-ج یداوا صراع شالتو
 هګدرا سلا یسودنک تح یدلا یعس قوج هکم ردنود دلا فس

 نکل یدابا تنمود هک بوغار ہدلاحوب یالسا لهاو ید الغا بوراو

 یربخ یکودشزرپا هللا رکاسع هل اب سفثلاب مکنح هد انئاوب یدل وا دبفع

 یدلوا هارور یرفوط هنف رط دنه بوغلاق راحان ندا لالج هلءلوا دراو

 راکپ و كنح مظع ها یغام ر اهئ ترلیدشر ا ندو رک ییبعالع رانا

 نیطوت هنداهش مالسالها بویلوب هنیفس نوا كمک یرهناریز یدلوا
 نیدلالالج تبقاع هلنا یرللوا رمثک رانا رکسع نکل ید اراشا سفن
 . یاد لغاشم بولوا قرغ یدا یدروا هیوص هللا یسمدآ رفت جاقر

 یدلوب تاج ندکلهم لوا بويع را ییجا نکل یداقاوا هدوسا ندنود

 هات کر ریکنح هدعد یداوب سزنسد هکلام هکر ددد دالبو

 قارنالوا یکاحو یدک هنامرک بوئود ندلا لالح هدک دابا تدوع

 ورک یی یرغلس لوس كاتا تواک دسراف ندا یدلبا جور شرف ك.حاح

 )تا الذ دد یدل جوزت برق ید كناویدابا بص هاش داهراد لوا

 ظفاح ندنف رط هفيلخ هدشم هعلق ستو یداق الیئسا هت راد ناتس زوخ

 یدمهلو رفط نکد یدلبا هرمصاح یرتسلو یدلق هیراخ هللازصا نالوا

 هلح عرب هدادغب لر هیلبا امغدو تراغ یرالع ینییدارغوا بوج وک سد

 كرادت مزاولو بابسارفاوو یدلوا لصاو نیک دههرق مانیوقعبعقاو هد هفاسم
 هدانئاو ید شک ااضتفا یش قوح ندرنساو بسا هر ودنک ارز یدلبا

 ذخا ةونعو مع اح یی ههلقرب مان اقوقدو یدلیقلیکتو كرادن هلج یرلنا

 بعر ند ودنک قاخ بویابا هدنو ره یهسیک قوج ندنسل اهاو ر
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 ( مرمر
 هلغ هرافک تبثاع بویلیا برحو كنج مظعو یدراو هئ .رزوا را ا طخ

 بوروتک هند الوو یدلق رسا نیعانالوا یراناخ بورق یغوجو یدلنا

 یدرونک هرنعست هضیق هاب ییدالب رهنلا ءاروام هدعب یدابادازا هرکص

 لاج و نسح تداغب یدروتک هج“ هل همزراوخ بوتوطیهاشداب دنف رمو
 سر رلیدلوا رضا هتساش ات كنا لولب لولب قاخ هلفاوا ناوجرب یحاص

 جرزاکا نس هع رک بولوا هتش رف هلا جو نسحو تلاصا كنا هاشدخ

 كروب نم هدعب یدلق نییعت هنعس ندنف رط دارو لاسرا هدنف رس ورک و

 روهظ یس هعقو ریکنج هد 71۱۷ هدد یدا شتلوا رکذ هدالاب یردع

 ندتموکح هنس ۲۱ هارو ردقج هئاوا رکذ ییصفت دین اشا هکیدلیا
 هدندنسم هيلا راشم ناطاس ی دانا تافو د2 ناطاس هد 1۱۷ هرکص

 هرکصن دنک ولم هقحالس هکیدلوب تعسو ردقلوا کلمو لالقتسا ردقلوا

 ریطع ةف لوا یدیا لکد شلو لوص و هب هب موب هاشدابر

 هدنکلم مگوقارع (نیدلانک ر)یلغوارپ لدڅ ناطلس هرکص ندنع وقو
 یا هدنس هعاق هوک زورف ییسیعالم راتات بویلنا تموکح تدم ییزج
 یس هذ راتات هسیا( نیدلا ثایغ) یرداربكنا رلیدتا لدقو ذخاو هرصاح
 ناهفصا هدعب یدلبا تدوع هن رهشیر یک یھ دلوا نکاس رادقمر

 سرا بوراو هد 71۲۰ کالذددب یدل الیتسا هن را الو لبج دالبو

 بوزوب و یدلبا هراس هللا یرفاس دعس كب انا نالوا یک اح یس هکلا

 كس هکلا شراذ بور او نیدلا زکر سپ ید روحاق هنس هعاق رعطصا

 طض بوریک نسب رحو كنج ضر اعمالب هنپ رهش زارش نالوا یسسرک
 (یسرکتم) نیدلا لالج جد یلغوار لد ناطلس یدایا رستو طارو

 نوا هنرزوا كنا کنج یدئلو یسیلاو هّیرغ هدنس هعقو ریکنح تولوا

 نوغزوب كم زیپ هنابیجد كلالج یدلق لارا ی رکسع رانات كم یکیا

 یدا شلوا حجج رکسع یرادعم كب EE E ندنرکسع

 بلاغ هللا نوعب تبقاع بویلبا كنج ےک ییایپ نوک جوا لیا رادرکدب رائات
 نماقتا راد مر كم السا لها 3 یدکح جلف ر هننیعالم راناتو یدلوا

 هءددو ید ردن وک هلنارکسع مظع ی كوت یلغوا ریکنح كلذ دعب یدلا

 ن خا تون قوجو رابد ربق یک یک رک یرانات بویلبا هبلغ ل الج یخد
 ندنوپ نکل یدنلوا صیلخت یس امسا مالسا لها رفاو نالوا هدن رالاو

 (ی) (۷4)



) ۵۸۶ ( 

 8 (نید)اءالع) یردار درب قعلواتوُف هد هرو ورم لس یدروس تموگح

 قانح هد 7 تواوا تم و <= *یدصم تدم و و یدعک شکن

 یدلوا نیشناح (دجن ندلا بطق) ییغوا هنر نجوا توف ندنض رم

 ۲ یردآر كلوب یدلنا بعلت ود نیدلاءالع بودیارهیخز نفل هرکص ندن درب

 هدک دک یدلیا ت وعد هاو اد درج یدیا هد رهش ناهوصا هاشیلع

 ندربخ وب در رلیدلبا اد قارس كلا ب واوا ه ر وژ قلخ ناسارخ

 3 فر راوخ ۰3 2 یدلق نيەت هنکنحكراثآ ف ردار ب ولوا هک ا

 ی” ی دلوا هارو (E هکنح هلا یرلک ر اطخ ۵ دژنیالو رهاءاروام لر

 هدنسحاونوغاسالبو دنک زوا هل ایرهاکرخ هرول نه هقناط کک ردشلواوب

 یرلمدآ هدهبصقره رادبا هرزوا ترضم لاصبا هفارطالوا بولوا هم
 ید ردیا باکترا تاداسف هک هنو ی درلبا لاوما لیصح بواوا

 ككا لوا سد ردا هدنلعشیساب اعر لرلنام السا له! نالوا هدرا د ل واو

 ی دراو هت را و زوا كل رلتا ۵ تر راوخ هلکمردنوک همان تاکش نکاح

 یدلزو رلیم ز راوخ ب ویلما هبلغ كارا هرکص نا دهب راح هعفد یکارب و

 ندا هاپ راکتمدخر دغا ع I نتدلاںاھهش س ی دابارمسا اهم

 هلبآ هل رب هک رددیمابوياوامولعم کشداوا هاشداب هک ات زج ات هغاوا

 راها بو روط مد ماعم ۳ ۱ در هدرا یف ید د زس هل ون اهر

 . یددرو باوجود ردمهلوک امن هدک دلبا لاوس راتات یدردبا تدوبع

 | یدسک هیاهبییودنک هرزواكمرب و لامرادةمرب هراتاتهرکصنوروط تدهر

 6 و هرات نوا لوک یدوعوم لام بوزاب ت وکه هالو
 ا امو ندرامدآ نالوا هدنا ب و راو ردن وک هلام دا و

 نکددا مدآ ود مس ردنوک هللا كيک یتوب ر انا 1۳"

  یماتسزراوخ واد دو و مزب هنشلا ن نتدلا بادهش

 1۱ وضو لا تمالس هلو ی در دام لواو

Pr YFیا کا تا ام و سس نما ای  

 یا ی سا یا یا ی

 ۰ راود مظع بو روک نکو دلک نکلا راشلوا س وب ن دودنک قلخ
 هاشهزراوخ ت دەر یدیاشع اروهظ حج صو ج ره هدنکلع رلد دابا راکانشو

 زارکن ها رکسع له هد 1.4 ثالاذ دعب یداوا لوغ-ذیم دنماظن كنا



) ۸۳ ( 

ROEرلهاشم زراوخ (فرح یجشدرد) ردراذغ | ط.ص هکلا را دعهررپ  

 لرغط اطلس هد ۶:۳۶ هرزوا ینیدنلوارکذ هدالاب (ناونع) ردهدنرا

 هتج لس تك ەر تولاندرالا نکس لآ براد مز راو> قوعلس

 هرلنلوا یرادشرا یناهاشکلم هرکص یدلوا هدنط.ص رللاو نو ندنفرط

 مزراوخ تولوا یر ادش را كهيلا راشم نیکتشوناو یداق نی. صاخ

 هدقد)وآ تو هاشکلعو یدروط هدنرزوا را دعهر هرزوا قلوا یصاخ كنا

 یدلبا طض هک راو دن هک رات 0۹4.۰ نص اخ بورأو یسو دنک نیکت سش ولا

 هیحوت هدر لقوا كلاقوتە یز راو قور اکرب ناطا س هدودلوا توف

 یرادتنا رلهاشو زاوخو (دص2۰) یدابا بیقلت ود هاشهز راوخیناو
 یر هلسلس و E ۸ عرف دمو هدر AEN یرلط ارفناو 2۹°

 ررسبواوا(دګ ندلابطق) هلا یوم یراادتا ٩ ردها رزوا لاوتموب
 هالکو ید: | ترش ءا ہم هلاسحاو لدع ا ا سواح هم و =

 یناشو تعفر بواوا رلیص ارو دون ثخ كد ودنک قلخو یدلق راتعا

 ابا هدنماقم ءرمک یه ا یوم هدقداوا هاشداب رصسیدلو راددزا دک اک

 نه دهو روش ولود ههاشداب توراو هعذ درا هد ه؛س کیا یدلبا ررعمو

 هنس ۳۱ ید رالیف یدصت هتم وکح هد تکل تولک ورکو ردا ضرع

 ۰۱ GSES راوخ) ییغوا شرب بولو اتو هرکصن لە و دج

 یدلبا ولس هفاصذاو لدع السم ېک ی رد و ۍدلوا نیشداچ هد دس هنس

 لا یارو روالوب هل هدرا رقس نویلبا مارکاو تاعلا تیاغباکا رڪ” کلم

 بواوا فرغ ن دلار“ هللا یساو غا یا بایرا هرکصیحا یدرواوا لع

 یغوار مست | هدکتحو راد دشوک و د هد ۳ یدکح EE هن رزوا

 ورک سنا هدک دلنا تدوعو دیو ول ثترس هداز ردارو طض یز راوخ ره”

 یداقدرط ییرطسع لر سو قیالو دعا وا بع ه ودنک كئيلاها یداک

 هل ارکسع كرژوبحوا بودا اوغا نراکرتاطخ نوا یماقتا كن ولغواو

 یربس هرزوا ینددنلوا رکذ هدالابو یدلو|ثعاب هنی راک هترزوا رج”
 تقاع یدلیا تر قوج هرس یندءرکص ندنوب رایدلیا یاوسر بوزوپ
 یدلناتموکح هنس ۷ (نالسرالبا)یلیغوا هنر بواوا تو هد ۱

 هک راو هن رات 88۳۹ بوک ( هاش نا طلس) ییغوا تكحوک هناوو لوا

۹ 

 كد نیکش ونا ند

 ی رالغ وا

 (نالسرالءا)و(نسنا)

 یرالخغوا ك: السرا لاا

 (شکن) و (هاش ناطاس)

 یرالغ وا كغك
 ( هاشیلع) و (ماشتال»)
 یراغوا لد (د#)و

 نکر)و (ندلا ثایغ )

 نیدلا لال-جو ( نیدلا



۰ ) ۰۸ ( 
 یردار هد-ءد (درما) یس هداز ع كش رد هدعب (دج رآ) ییغوا

 رلیدلوا ضرقنم تولوا ( شيا كاتا ) یسهریتهدسعب (هاشق ولس ریما )

 كولنوب ردهدنرک ذ رلکبانا ندیا مکح هالو ناسس زوخ ( فرح یعنب)

 زدشلوا هنس ٤٤ یرلد دمو یرهنس 2٩۱ یراضارتناو ۰:۷ یسادتا

 لیغوا هغ رب كلا ( یدغ وط نوکربما ) رد هن رزوا لاونموب یرلبیترت

 (هماک یجدرد) رلیداواضرعء بواوا ( هلعربما) هنر ر كنا (ناسوس)
 رلئدا تعوکح هلا یناونع تراما هددالب ضع بولوا ندنزول دازاراکباتا

 هد 45۲ درللکد قبال هغلوا روکذم هلا یناونع كبانارلنوب هکرد هدنرارکذ

 . رد هرزوا لاوئموب یراسدئر رب داوا ضرعتم هد ۰0۰ نودیا روهظ

 كلذ دعب (قوس روب ربما) هدعب (یکنزربما) هنر كنا (قوسروپرما)
 ادد (ودتعرما) کالذدعب (یروبقارما) كلذ دعب ( یلبا ریما)
 هدننکشییاو هدکلاع ضعب تدمررب (قوسرومما) كلذدعب (یییغ رارعما)

 ندنرولقازا رس ناطاس(فرحیم".ا)رلبدلوا سردنم بویلبا تموکح
 یضارفناو 0:۸ یر وهط كرلتوب رد هدنرکذ راتدا مکح هدنراد ناسارخ

 هکرد هن کمان (هآ یددوم) یرادتا ردهنس ۶۷ یرلددمو هد ٥

  هدنراکدتا رسا یسهشاطزغ یر بواوا ندنراهلوک مانب رقم ناطاس

 هدشن امز كنوب یدلبا طبض یتش الو ناسارخ ناهز دسب بوچاق هق رطرب
 كدح تولوا ثداح داسقو هننف عظع هدنس ارارل ر > هلرا عفاش هدناسارخ

 ر دقه هدروبآسنورابد- |لتق یرلهصنند دروح تویلنا هلع دیعف اش رلیدتا

 ەدەرذۇخ ام هدکنحر هد ٩1۸ یدنلوا بد رخت هسااراو یس هسردم هع

 بواوا تدمر هاشر جس لغو ا دعب تدمر (هاشداغط) یل غوا نبر بولو ا لو تقم
 . راثیلبا تموکح دکلام ضع ندنکل اهر (فرحیبن>وا)رایداوا ضرقنع
 یوم هدنبقع یسهةورغ بولوا ( جانبا ریما ) یسب ر كراتو ردهدنرکذ

 نکد هنګرات 01۶ ندنسهنس 04۸ و طض ییرهشیر بوراو هيلا

 یدلوا لوتقم هدنلا یزهلوک هدروکذم ممرات بویلبا تموکح هدکل ام لوا
  هدنسانا یرمسا رجس هن او شوی تاره هکر د (نیکتنآربعا) خد یرب

 (ندلاحالصرمما) جد یربب یدلق تموکح یرادقم هنسنوا بولوا تالام

 یرب یدتا تموکح تدمر هدکلاع ضعب هدنسل اوح ناسارخ بولوا

 هتف وا یر رغ بولوا ( نی ارغب رما) ید یر (قاتارما) جد



( ۸۱ ) 
 لغواهدعب(یرورم۱) ییغوا هدعد ( نیدلارهظ ربما ) رد هن ر زا

 (نیدلالاج ) یردارهدعب ( نیدلاباهش) یردارهدمب ( لعاعسا )

 رلدلوا د جات تویاا تم وکح تدمررب ( نیدلارم) یلغوا ه دی

 نیلبا تموکح هدنراتالو ق رش ( هلک یعجوا ندنسهینام «رقف كایذ)
 نیورفتم ندرانود ( لوافرح ) ر دهن ر زوافرح جاقر هدنزرکذ رلکانا

 تهاشکلم نب د تولوا ( غاتفربما) یسادشا كرلنوب ردهدنررک ذ

 یدیاکباناكهاشکلم نب رک ناطاس ہک (جاغرما ) اینا یدناییاتا
 یدیا یکتا ل دوهسع ناطاس یدیفح هاشکلم هک هل ودلا سقربعا الا
 داعم ی ردپ تولوا لغوا كن هل ودلا سف ۳8 د وهسع نیدلارع را

 لیغوا دم ناطاسینا هک كب سوح را ردشملوا تموکح ؛یدصتم

 هلرغط یلغوا هاش الم نیکتش وارا و دشلیا كانا هدوهسم لغوا

 لداح رمءا ر دشلوا كيانا هل غط دوب ی دقت ربما ردثلوا كاتا

 ییانا رقنس قا (ف رح کا ) ردراکباناخد یسکیا ها رما
 رقتسقاربما یسکیاوا ولت ور دءدنرک قززکب انا نالوا رد سلس
 دو ناطاس كالذدعب یداک وام ل دجایک اح هغا  هدئلصا بولوا

 هدعب تصاخ رما ردٌشاوا كناتا هدواد ىلغوا ب واوا لصنم هتمدخ

 دجخرما هدب ز دلیربما هدعب ىل دای كلذ دی: ریتسهرف ربما

 هدعب انباغاتف هدعب نیدلارصن هدعب نالس رالزفربما هما ناولهب
 یااكرانو (فرحلیذ)رابدلو | ضر وثم بواوا تد مرز ك زو | نر دلارفظم

 یرروهظردرلشابا تموکح هدناهفص او نا دمو لبج دابران و هکر د هدنرارکذ
 یرادسر رەڈلوا هنس ۲۳ یراذدهو یز هنس ۶ یرلضاردناو ۱

 ( یلیکنعرما ) هدعب ( شا رما) هدعب (هگوکر ما )رد هشرزوا لاوتم وب

 هدسراف (فرح یج در د )رای داوا ضرتض بواوا تدمررب(شاعاربما)هدب

 یادتاو زامشیکللاراد كرانو ردهدنرک ذ یراکبات! هیرقنسنیلبا تموکح

 لاوئموب یراددتر ردتلوا یرادنس 1۸۰ یرلض !رقناو ۰4۲ یراروهخ

 هدعب (یکنز كيانا) هدعب ( هلکت كياتا ) هدعب ( عدس كاتا ) رد هنن رزوا

 هکیدلوا یکنزن (دیعس كياتا) هدعب (لرغط كيانا) هدعب (هلکت كيانا)
 هنا تا قباک ناتسلک یزارمتش یدعس حش بولوا هاشداب رورپ لهارپ

 هدعب (دهس رععا) یلغواهدهب(رکیوبا كاتا) یلغوا هدعب ردشلیا فرات



( ۸۰( 
 هدنشاب رنوازونهو یندلوانیشداح لیعاسما ) خاص فال ) :یلغواد 7

 ندلاسعربءانالوا ف ورعم ود مدعاایا دن ر ومار دت هل وایص

 هتب ر ب واوا توف ا ندتموکح هنس ۸ هیلاراشه یدرسوک مایق

 تدمر (ینز نیدلاداعی (دودوم) نیدلابطف ن( یکنز نیدلاداع)

 نغدالوا یکنز كباثا ( فرحیبعجوا ) رایداوا ضرفنم ب ویلباتموکح
 911 ی راروهظیادتنا كراتوب رد هدنزارک ذ رلندیا مکح هس هکلا راعس

 (ندلاداعر) ها قوم یرلادشا ردشلوا یراهاس 11۷ یرلضا هناو

 ر د رلثو نالوا تم وکح ی دصتم نادنس هلساس كلا ه دهب ب واوا

 (هاش نیدلاداع) ییغوا هدعب نیدلادا ن (دج نیدلابطق )

 ((فرح یجندرد) رایداوا ضرق:» بول وا ( رع نیدلا لالج) یرداربهدعب
 نالواهدنتموکح دالب نالوا یا ك ناو ییالوهرب زج ندنراکباتا لصوم

 ی راوضارشاو 0۷۲ ی رالالقتسا یادتا كراو رد هد رک ۵ راکباتا

 لاو یرادنرت تواواهنس 4۸ یرلکلم تدمردشلوا یراهس ۶

 ( دو نیدلازعم ) لیغوا هدعب (ءاشرعس نیدلارعم ) ر ده رز وا

 رلبداوا نطرفنم ب ولوا ت دمرب ( د ودوح نیدلابطق ) ی ر دار ه دهد

 (لوافر>)ردهبرزوآ فرح جاقر هدنرکحف یعورف راکیانا ( لیذ )
 بولوا ۱ نر كرد ربو ردهدنرکذ راسلا تموکح هداصوم ن درلنا

 ىرا تدمو یړا هنس ۰ یرلضا رهناو e یزاروهظیادتا

 (قلول نیدلاردب) رد هنر ز وا لاوئمو یرلتموکح بیثرتو ر د هنس ۰
 ۱ (قعسا دهاصثلء) ی ردارهدهب ) لعاع»ا ےل اص کال ( ییغوا هدعز

 رابدلو | ضرعنم هرکصن دندءرب بولوا ( ىلع رفظعم کالم ) یردارب هدعب

 هک ر دهد رک ذ راناوا دبتس هدنتهوکح لب را ندرلتا ( فرح یا )
 یرلسترت ردشلوا هدنرهنس ۱۳۰ یراضارقناو ه ۰ یرادتا

 یردارب هرب (فسوب) یلغوا هنرب (نیدلا نیزرم۱) ردهث رزوالاونموب

 قلب داواض رقم هدنکا هنس ناسهط یس هلج بولواتدمرب (نیدلارغظء)

 یدالوا نیکتغطون نالوا یرلکب انا قشمد ( هلک یمکیا ند هبات هرقف )

 یراضارقناو*1۷یرروهظیادتا بول وامدا رفنیلارانوب ر دهدنرک ذ
 لاوام و یولبترت ردشاوا هنس 0۲ یرزاضوکح تدمو یر هنس ٩



 ( ) 0۷٩

 یردار ه رب كلو ردلیاداحاوب یتعاز وا تلا كن زد بد وروا سود

Jهاشدا ر ورپ لهاو لقاعو لداعر جد و یدلوانیسناح ) ندلابعو  

 تنطاسهتس ۲۱ و یدانایمرو رب هرزوالاک کلام هدننامز ب ولوا
 ( ندلافیس ) یلغوا هت رب یداوا توف نکا هدنشاب قرق بوروس

 هروهجروما قاروقتف ردشلوبع وڏو هد ٥٤١ یتولج یدلوا نیشااح

 بواوا توفهد ٩۷۱ تبق اعیداوا قفوم هریخرانآق وچ بورتسوک لاغتشا
 هد ٩ هرکص یدلبا سولح هتموکح رب ریس (ندلارع )یر دار هن رپ

 مدعم نوک کک ندننوف یدالوا نفد دنس هر یدنک ت واوا توق

 یالک اندر یربغ بولوا هر زوا لاغتشا هلآرف ةءارقو نیتداهش نیتلک
 ریطارشک 6 درالہد رافغتساو هب وٿ جد هاب وس اضتفالا و یدراب وس

 راب رهش ف اصناو لدع لهاو میلسو میلح لئام هماسعناو نا .او
 هد 0۸٩ (ءاشنالسرا ندلارو ) یلغوا هرب هللاهجر ی دا ناشلاع

 خد كلا (ندلارع ) یلغواهن رد كلا یدایفسولج هتطلس جم

 (دو# ندلارصا) یردارب هلن رب جد كنا ( ندلاروت ) یغوا هت رپ

 ندندالوا رةتسقا (فر>یکنا) رلیدلوا ضرقثم بویلباتموک> تدمرپ

 یرلضارتناو ۵4۱ ی رالالقتسا یادا ردهدنرارک 3 راکباتا نالوا هدماش

 نردلاداع نا (دوڅ ندلارو ) یرادتا رد ڈلوا « دنر تس ٩

 یدیاهدنناب ه دقدلوا دیهش داغ یردب ب واوا رهئس قا ن ینز كالا

 هداهجوازغ هلا ڭنرفو یداباط ضو یدراو هبلح ولا نناخندنغامر و

 عالق رفاو هدفارطاو ی دارا هبلغ ه راق کک ارارک ب ورت سوک مایق
 ید ی راعتسهد 6٤٤ یدلا مانغو رسا ق وج و ی دلیف صالتقسا

 ی دالوا یلاخ ند هک ردم هلا كرف ید تالذدعب یداباذخا هلا یباوت

 ید ەن رهشقشمد هدنرفص ۹ رلددل و نو ز هل اتیلکراف۲ 5 هلب وش

 تواو لالفتسا لک هجئراو هنسهنس 01۸ لصاطاو ی دلو! كلام

 هری جو لصوم ندنفرط هزلادصتسم هیلخو یدلواهاشداب ناشاا مع

 قطان هیج و هي ودنک قرار اد رص ہو یکلاغع كنالسرا جاقو ماشو
 قا هد 61٩ ر دتلوا ی راح یکح هدکلاعو ب واوا د راو ر وام

 هرکص ند زر نعلادبع ن رعو ند شار یافلخ یدلوا ت وف ن دنض رح

 رداکد شاک ہاشدادھازود اع لاص نا یکامو فا صذ او ل دع بح ؛,صردقوب



) ۰۷۸ ( 
 (هلک ی درد) رایدلوا ضرغنم هدروک ذم حرا بویلبا تم وکح تدعر

 886 ندرانورد هدنرارکذ كج وکنم ون نالوا یماکح خاو ناکنزرا

 هراتالو لوا ندنفرط نالسرا با | ناطاس (كجوکتمر ء۱ ) هيلا یوم دنګ رات
 (نیدلا ءالع)نیدلا رکن (نیدلاءالع )ندند الوا كلا هدب یدنلوا بصذ

 بواوا تعوکح *؛یدصتم د- او دود ادحاو رلهسوک مان ( ندلا رةظم)

 كيانا ند هقح الس عورف ( هرتف یجک:ا) رلیدل وب ضارقنا هدروک ذم رات

 (دلک یکلوا) هنب رزوا هک جاقرب ردهدنرا رک ذ رانلوا رو کذم هلبایئاونع

 یکیاو ناونع رب هدنرک ذ رلکبانا ندا مکح هیرابد لصومو ماش ندرازا

 (یلودنا متسق ربما ) نالوا یردپ كرانو ( ناونع) رد هش رزوا فرح

 کا بواوا هدنتمدخ كها کلم ناطاس هیلا یوم هک رد هدنرکد رتنسقا

 دعبیدلبا وز یتسوداد ندو بولبا هير ندکچوک ییودنک ءاشکلم
 هدنخش رات 4۸۰ هدک دلبا ریست کلام ماشو بلح بولک «انکلم كلذ
 ندتکرح كنا قلخو یدلبا شر اسو ضووفن هیلو دلا ےس يکلام لوا
 تو ال وتعم هد ۷ بولنا تعوکح تدمر رل داوا ی ارو دوش وخ

 ہلوداا ق (فرح یکلوا) رل, داوا تموکح یدصتم یدالوا هنر هلغلوا

 یرار وهظ یادتبا كرلتوب رد هدنناس یراکباتا لصوم ندن دالوا رء؛سقا

 هیلا یو یراد-ا رد ثاوا ئ روس 1۳۰ یرلضارتناو ۱

 ردتشلاق كج وک هرکص ندنردپ بولوا یکنز كياا ( نیدلاداعرسا )
 یدادجاوابا هدف دلوا ابهلاج ر علب بولو رالو خشم هلند ر كلا تاودیا ما

 هنثو روم المو ی داوا ءاشداب ناشلامظعرب و یدلبا ذخا ییدنسم

 صاالعسا كلام هعن ندجرفا هرکص ندنکودرب و ماظن هرز وا لاک

 کالم نس هعن نددالب نالوا ه دا رطا راسو ی دانا را رغ هءفد هکن و

 یدیا ناشلاعراب رهشارعش حودعو ا ایم یدلقاطاو مط هدثوروم

 تموکحدنس ۲۰ یدرلیا تکرح هن رز وا فاصناو لدع هبت رم ماعتو

 (نیدلافیسربما ) ییغوا لوب هن ر قحماوا توف | دیهش بو روس

 ید ر وس تموکح هنس چ وا ی دابا سولح هتنطاس تګ هد ۱
 یدنلوا نفد هد هسرد م یودلبا كلو دنک هدنرهشلصوم هدق داوا توفو

 ماشخاو حایصره یدیاهاشداب لثاعو عیصو مب رک واتروص لزوکرب
 هثنابتآ | دا یدرلبا ماعطا هنب رکسع یاسر ب و رافیج طاعس میظع
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۱ 

۱ 
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 كلا و فک نصح هد ۹۹1 تیقاع ید زک هدف ارطا ت دهر نات

 مکح هرل-- الو لوا نامزربو یدلبا الیت-ادب طب هکل اع نالوا ییاوت

 هنر جد كنا (مهار) یغوا هر هدق دلوا توف هد ۸ تویلبا

 كلا هد 4۰ (نب دلا رْف) یلغوا هنر د كلا (هلودلا نکر) یردارب

 (ندلا بط)ییغوایخد كلا هد ۰71۲ (د 2ی دلارول) ییغواهد رب جد

 هدعب یدلوانیشااح.د ۷ (ندلارصا ) یردار هنر كلا هد ۱

 (یزاغابا) ردهدنرک ذ یژاغلبا رک ذلا قیاس (فرح, کیا) راب دلو ا رة

 د ناطاس بوراو هالو قارع ه رزوا ید دناوا رکذ هدالاب هیلا یموم

 بصذ هت هدادغب ینا دم ناطاس یدلوا لصتم هتتعدخ هاشکلم نا

 هدنکرات ۰۰۰ هرکص ندک دروک یدرسو مرک كراکزور تدمر تویلبا

 هد ۰۱5 یدلواكلامه هعلق هراجاقر هدیلاوح لواو نییصاو ن درام

 بولوا توذ د 94۷ یدک (نیدلا ماسح) یلغوا هش رب بولوا توف

 ییغوا هر جد كلا (نیدلابط)لیضوا هنر ید كنا(نیدلا مجم) هی رب

 هد۱۳۷ بولوا(نیدلاسصان) یردار كجوک هنر ید كن (نیدلا ماسح)

 توف هد 10۸ بواوا (ندلا جم )دعس کالم یلغوا هدب یدلواتوف

 یلغواهد 1٩۱ هنر ېد كلا(نالسرا هرف) رةظءكلمیلغوا هنر بواوا

 هدعد ( ندلا مجم) روصنءتالم یردارب كندلا سکس هد»د( ندلا سس

 هد ۷4۰ بولوا (دوجت) لاصتالع یردار, هد-ءب (لداع تال۰) یلغوا

 د لوا هد ۷۷۸ یدلوا (دواد) رغظءتالم ىلغوا هنر نجوا توف

 تواک روو یداوا نیڈداځ (یسع) رھاط ئالد یلغوا هنر بویالبا تافو

 ییاسعتفاع ردشاداهرصاسم هدن رهش ندرام نالوایرلکالا راد یو

 هد سدح كزايبع تدمر یدایا بد رو تراق یرهشو سد>و دخا

 بوتاوالتق هدکنجرپ تالذ دعب یدلبالاسرا هذ الوو قالطا هن هرکصبولاق

 ےےاکلا هد ۸۱۱ و یداوا(دجا نیدلا باهش) یسهداز ردارپ هست رپ

 یسهفناط هقیاص نالوا ییاکح مورمطرا (هلکی جوا ) رایدلوا| ضرثنم

 یک رات یر روهظ بواوا هد 0۹۸ یراضارنا كرانورد هدنرار ڪذ

 هتموکح هدنرهش مورمضرا (قیلصرما) ادا نوه اط و رداکد نعولعم

 تبقاع ید رولوا لوغشم هداهجوارغ هلبایسهرذک یجرک پویلبا یدصت
 (نیدلاءالعل۰) یلغوا هنر ید كلا( د2 تلء) یلغوا هنرن بول اتافو

  (Yr )یر (



۹ 

 یناکرتلا كسک انا ترا

 ی رازغ وا كم را

 (نامت) و (مارهب)

 ( یزاغلبا ) و

 یرلغوا كز اغلب
 (زاا) و ( شاتر )

 قئران نامتسریما ۳
 كز ابتس ربمآ كىك | ن

 ی رلفوا
 (دواد) و (مهارا)

 یلغوا كدواد

 (نالسراهرق)

 ی رالخوا گز السرا ه رق

 ( نیدلارون دج )
 (نیدلاداعر) و

 یلغوا كن دلاداع

 (رکبوبا نی دلاماظن )
 یرالغوا كن دلاروندجم

 ( دوج )و ( نابتس)
 یلغوا دو

 ) د وع سم )

( ۰۷۰ ) 

 فیاکت هل ارل الوو و یدوا [طءا رو- تر ,رزءقلوا كد

 ندندالوا هرات الو لوا هلاراشم ناطاس بون ق خشم فاعم ۹9 هعاوبد

 ۱ )دماندهء مکحم هرزوا ق° هلا :فیاکت هنوک رو بوعا ضرع دبر

 بواوا فرمصتم هرل-تالو نالوا رک ذ ںنیڈاد هبلایموم مرج الفیداغاب

 كلا كرات بارا یدابا رسو عج رلت الو هصنند راک "یدا جد

 باتا دکاز, نکدلردراو یتاک هن خد فلاح هک و دشا رکذ هدنفح

 یدلوا نیسشذاح ( نیکتشک ) یلغوا هنرب هدف دلوا توف هبلایموم كدلبا

 ذخا م انغو دالب هصن بویلیا راارغ هصن هرافک دالب یک یردپ دوب
 ` د0۷ هرب یجد كنا(دج) للغا لوب هنر بولواتوفهرکصندک دعا

 كا ( عهارا) یسهداز ردارب هنر ید كلا ( نال-سرا یغاب) یردارپ

 یردار هد 014 هنیرهرکص ندنتوف ید كلا (لیععسا) یلغوا هنر ید
 (هلکنکنا) رایداوا ضرقشم هیلکلاب هدخرات ناناوارک ذبولوا(نوئلاوذ)
 یروهظ یادءاكرانوردهدنررکذ كکانبقثراوش نالواکولمنیدرام

 ٩ رده رزوا لاونم وب یر هلساسبولوا یر هنس ۸۱۶ یرلضارةناو ٤

 یروغوا هدکنجویدیا مدآرداهبو عیج*ر بواوا(قترا)هیلایمومیرادتا

 یدلک بلاغ هنعع> رکسءیلوا هسا یدنلوب هدرکسع هنوک هن بواوا قجا
 هدنامدخ یی دنلوب بوش را هم دخ تا السرا بلا ناطاس هدنس هنس ۰0

 دحرسرب اکا نالسرابلا هدنشرات :1۶ هلفلوا ب رحم یمادقاو تئارح
 لصتم هتهدخ شن هلودلا لالحلبغوا كاالسرا؛بلا نامزدعب یرل صا

 شر اسو هیج وت ههیلا یوم جد قلاا فب رش سدق ندنفرط كنابولوا

  سدق یسودنک بوغارپ نی رالغوا هراتلابا نالوا هدودنک ندلوا یدنلق

 ٠ توف هد هروب نم هنس یدلوارسم هج راو هنخ راز ۸۳ هدنتلاا فب رش

 _ عیزوهدننیب یرالغوا یرلتلانا نالوا .دنطبض كلا شذ هلودلا جات هلهلوا

 3 (فرحیکاوا ) زردارک ذ هدفرح یکنا ینلاوحا ل رلنازب ی دلبا مسعو

  یسهلساس كهيلا یمومر د هدنرک ذ یس هلسلس كناو ناعقس ن درلنا
 هلا یزاغلدا یردارب (ناتس ) هبلا یوم ۳ رد هرز وا لاونمو

 نا مسو یدلیا تعرع هتیالوارع یزاغابا ب ویلباروبع یب رهن تارف
 هلبا یراعتا النسا هکلاعلوا ب واک كنرف ه دعب یدلوا قم ه دنرهش اهور

 اس سم ر نوک



) ۷o ) 

 ستمر بوص م ندنفرط ناختیا دوب ی دنلوا هیج وت ( هز ممارف نب
 ی رالیتساو طاس همور تالم كن هبناعلنا تا ود یالکو ب واوا ه دنلکش

 یدر ولیرب و ندنفرطرانا یرنکا كبصاشو یدیا یک یلوا
 هد ۷۰۰ تبقاع ید روسشلوا ا اه هار دقو هنس رهو

 تیافک هو دنک هدنرهش ناهفصاو لرع د ینا نالا
 نالوا لس ورک دنر بویلبا فیقوت هلبا ت انیس ر دق كجهدا

 تویلبا تموکح حوذلا هک رک هنس ترد یدلق لاسرا نیدلا ثایغ

 راتات تدمرو یداوب ضارقنا هقچ الس تاود هدنکلم مور هلغل وا توف

 هرکص رلپدلوا لوغشم هب رنو طبض بولک ندنفرط ناسطیا یسارما
 هللااه دلخ هناعع هیلع تلود باتفا مالا ةبقاع بولوا لولم فت اوط

 یک ماظن هکلم روماودرط ندمور کالم یرلموب لواو عولط مایعلا موب لا

 راوخ تاود ند نعشدو لانا هد ره انارو ااعر هدنراتلادع دیاس نورو

 ورسخر کالم هج فاوط كولم هنو یدلاق یسارما رانا هن یدلوا لاعابو

 لواوهداد-ودشر یراداسفو اقشلواو هداحنا رلفالتخا لوا بورك هنا

 كن هتحالس (لیذ) هنلاو دا هالف یدلوا لدبم هدادو لدع رازوجو اظ

 ندرلنا (هرتف یکل وا) رد هغ رز وا هرتف یا هدن رار گکذ یعورف

 ندنکولم مور ( هلک یکلوا ) رد هنیرزوا هلک جاقرب ردهدنرا رکذیلاوع
 ساویسیراکللارادبواوارفن یدرانورد هدرا رک دیس ەقرف هد نعش اد

 لاوتموب یرلساویرا هنس ۰۷۰ راضارقناو ۹٤ یر روهط یادتاو

 رثا نا بولوا یرافالتخا كرات بابرا هدنفح كراتوب ٩ رد هرزوا

 هلایمومیسادتا كنهقلاط و هرزوایرارابتخا«مهاسلا ب>اصو یرافغو

 هجاوخ هدنحا ناکر هد-الصا دنع اد وب ردهرژوا قلوادنعشن اد (ربما)

 ضب بولوا نکاس هدنسی>اون ناجب رذآو ید ردا لافطا میلعت بواوا
 یدردا !نرعهر اک دال ب ودک جد لوا هل اارما ندیک هب هتحهدنافوا

 هدک دلبا !رغ هنرارزوایسهرفکج رک و مورنالسرا بلا ناطاس دنګ رات 0

 دنعشلاد هدنرلحا رل, داوا قطع هنب رک ءم كنا بوراو هل اب یراکبناکرت

 یرو تسارفو لّع هد روماو اصم یفی داوا رشابم بواوا هل یخد
 ساویضو راست تف تاق ول هب ودنک بولوا یس هدیدنسد كه اشداب یربب دو

 تالام یکج هدبا عزن ندرافک ۍدناو هجو نراتالو هیطامو ناتسلاو

 ناکریولباطداد ٩

 كيکریولباط دنیا د

 وا
(EAE)گیس  

 (نالسرایعا) یرانغوا
 یرالغ وا كد (دج)و

 ( مهارا) و (نوئاوذ)
 ییغواكنونلاوذ
 (لیعاسا)



( 0۷۶ ) 

 وړ ندندم رب ( ندلاثایغ ناطاس ) لغوا كن دلارع ب وا وا توف

 تواکو یدنلوا صب وفناک | مور كالم هلغلوا یهاکرد مزالم گاباعب افلا

 یدلیف بيتر یلاجر و هیج وت ې هیناوید بصانمو س ولج هنتخن هینوق
 هلهج و ر نکلرابدشود هنساد وس كمر و ماظن هکلمر وما قلود ناک را

 یالکوو هن سەن نخ ن ایا هتس هب ن دنکلم ارز ی دیغو یناکما

 یدبا « دعلوا « داز لاسد لاس لام ناک هل رب و هشاوحو هتلود

 یدرولوا وجو مط دلا قوف هنسارفف اناعر نوح الیصح یلاوماو سب

 فناوط راسو ناک رت نانلوب هدرزدحرس رایدلاق هدنامورفو رجاع قلخ
 ن ؟رادت یرلشاب و دایقناهرعمارر یر رهوج ورخ ندتعاطاهس ر ندبسو

 تاعطاقم نالوا هدنکدم مور هلفلوایلفت ك رانا جدر رلیدلشاب هکهروک

 توش ر هني رپ ندشئاوخ دوخا ندنلود ن ايعا بو راو هناخلیا یرلبلاط

 ید رژ ر ولڪو راردبا مالا هلا لذب هداب زندند> ییهعطاقعو راررب و

 یدراررو ت وشرهدانزندیکل واوراررترآ یتلامب رو را ورلملاطیرمغ هنسیسارا

 ۱ هللا توشررغآ بصنم رهرلبدلب !بابیو بارخ یکلع نوشود هدانع هل ایربرب

 هنفرط نالیاو ید راردبا طو تک رح هر وک اک | جد رانالا بولی ر و

 نوک جاقرپ ندنتفو تدوبع قحمل وا لصاو هنسا معاو لام كج هدیک

 كررقملامو رراقیح نب رکج كلااعر ب ولک رشابم ندنرافرط هسلاق ورک

 نالوا ف ورعم هللا لام ه د راتالو ضءب و ی د ردیا لیصحت نفاعضا

 هکلمرومآ هلرادس وب رلید- ۱ هرداصمو ماهتا هلا تمیترر نر ره راد دا

 ن دئسالیئساو بلغت كایع الم رانات لصاطاو یداباناد رط لالتخا یک

 ردج راخ ندناب طرح دنادشو نح یراک دکح كتسلاها تکلم لوا

 بواوارار ةر كد هن را ۶ نیدلا نایغناط)سهرزوا بارطضا هنوکو

 بویلبا مق ترد یبور المو دن طی دنس

 یر و هدلالاج مظعاریز و عصر و هکبدڅ بەناو رپ نع“ رب

 و تلا یر سرادرفد نیست رو هبیلفن 7 نبدلا لاک یمادنفک كنا

 1 مدآتردوب یدلبا هدهعرد ها ع وطملام " شعلا یونس عوج

 كنيطايشو ردلکد شبا جاجح هک رایدتبا دالببب رخو روج و لظ ردقاوا
 لاحو ےس یا رابدلق د اعا دقاش فاك كج هيعا ر وطخ هن رطاخ

 داشک نیدلا ءالع ) مور تنطاسندنفرط ناعلبا هد 1 بوک هرژوا

 OT ی ی دا شن تفت و هک نسب اد

EE. ESات ی های  

۲ 
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 قافلا یسکا تدعرب یدیاهدنلا كنبدلا نيعم یبهلاور روموا للاب نکل

 تداع نیدلانیعم هئ بوشود قاقش هن رلارا هرکص رل: دنګ هرزوا .

 هدئعح نیدلا رفت بحاصو یدلبا شیپ رد یافت تداع نالوا یس هیر د

 بودرونک هن روط> ی دلارف ناخبا تبقاع یدلق عارنخا تابرتفم هنر

 اشا هدنص هن هلغلوا مولعم یی داوا عقاو فالخ تاک نالواهدنفح
 ییرح ندلافرش نداا هد 1۷۰ كلذ دعب یدلقلاسسرا هب هنوتو

 كودو یدلک هروهظ لالتخ | عظعهدءو ر کالم بولوا ثداح هنتفر هلا

 ةنسارزیدالوا فاص یک یرک كلاس ہرکص ندنآ بواوا ثعاب هنلرازت

 لارا نالوا هدنفرطچواو روهظر هبروز هد رادد انمراو نامرق هد هرول نع

 نایعارلیدلشاب هروشورش"هرانداشا بویلبا چورخ ندتعاطا هطیحیخد
 كلم ندنف رط ماش هاکان نکیا هزرواماتهاویبس هشکسن كرا هنتفو تاود

 ع وعسم یودلبا تک ر ح هللا رکسع مظع هن رزوامور كلا رادقدنب رهاط

 هساالاح هل و رایدشود هیارطاو شی وشت نایعاو ارما هاب هلءاوا
 بولوا عج یخد ی رکسع راتات نالوا هدنسهطفاح مور رایدشبا عج رکسع

 بود هبلغ یرکسع رصم رایدشک و د هلاراب ربصم هدنسارفک ناتسیلا

 یدلاقهسهک رولک هنسهقرا تآ ندنرارادرسوامما هکر لدکچ اقرب هرات

 بوردنوک ربخ هنسا ما مورو یدلک هنب رهش هب رصبق رهاطكال«ندنا
 ندسفوخراتات رانا نکل یدید ملم رب و ماظد هکلم ر وما ل ولوا عج هاب

 قلخمور هکبدروک رهاطکالم یدحاو هر هش وکر یر ره رايد ااف لاثتما

 قیفیک وب ناخ ااا یدنک هرمصم ورک ب وایکج ر احان عا تعاطا
 یدمهشی را ه رهاط الم نکل ی داک هلا رکسع مظع بودا عانسا

 مظع ب وروک ن رهداز ناو ن راکب نشود هە دنسا یک ناتسلاو

 بیس هیهتفوب نکل یدتک هشالو ب ولیکح ځد لوا ه دعب یداوا تم
 ړدمر ندلانیعمو ی دلىا لتف یئاو هظحالم « رز وا قلوا نیدلانیعم

 هدنقح یدیا راک هلیحو ر اکم تیافب نکل ب ولوا مدآ لع لاو لقاعو

 وار د واردهنالود هف> الس هل رحاب هرکصندنوب ردشلیوس راه معرفاو

 ارهاو العو اشم رابک « دا هنس چاقرب ب واوا یل وتس رادداو تیکت

 راب ر وز هدفارطاو رایج راخ جاقرب و راپدلیاتافو راهسیک قوچ ندنابعاو
 نیدلاثایغ هد 1۸۱ تبقاع رایدلڈدا رلتواقش نوک انوک ب و داروهظ



( ۷۲ ) 

 یدلوبعوفو هدنمزترشعر لاقولیقوب رایدلیاتاکو بد مدیلباریهماو حف
 یداق ملا هلارق تیهیک بوراو ]اخاف یدنایالغو ا مورر نیلبا تالدا س

 سح هلا یلخوا یکاو ذخا شدلارع بو شود هسارهو مب لارفس

 تقولوا ی دروک ندعلت هسااراو ےک ندراکب رادان نالوا هدشاب و

 یاو>اوب یدرانوط نس هرعت كندلارع ن اخ هک رب نالوا کاخ عرق

 یدنروتک هلا یرالغوا ییادلارعو لاسرارب> ه:ذرطلارق بویلبا عاما

 ییدلارع یرالءوا هلغاوا تود ناخ کک 5 هدنراک دشرابب رد هبارس هاب

 هد هبصقر هدنرانک اب ردبویع وق هیارمس هچغاب و لاقثتساوبد ردم دلا موم
 هنس" ر کس ن وا هللا بارطاو هشاضع ل اک نیدلارع رایدلبا فیقوت

 مالا تقام ی دالوا صالخ ندعو ن دکل هتسخو ی دلوا مت هدنا

 تیحاصم هلبااهفس هلج هتبیصهوالب ول نبهس رالغوا بولو رغم عهد ۸

 مدلواالبم نوا مکیدشبا ترفانم ن دنر صب و لقع باب راو تنراقمو

 راها وخربخو نسهلوا ميقهدشیالو 'رکیدادجاوابا بوراو هرکصندن یدعا

 قکاوا توف یدلبا تعصن قبال هکوامهعن ود زس هیلبااغصا ینمالک
 راردک هن راد مور ث رهویک نیدلانک ر و دوس نیدلاتایغ یرایذوا
 یردارب نیدلانکرهدنفرطوب را دلوامرکم ب وراو دنهاک رد ناخاقانا ندا
 نکل یدلوب لالعتسا هدم و ر كل یم رز ۰ رکص ندنرارف كن دا رع

 لالقتسا هبت عرب هدکلم روما بویلبا اقر عفد لرهدیک ثخ نیدلاماوق
 نکو دتسا یدالافیشرب الصا « دلا كشدلا نک ر هک یدلبا لیصح

 نوکرب ب ولاقزجاع نیدلا نکر هک هوش یدردی| بصن نک ودتساو لرع
 ندبلکو بوراو هنهاکرد ناعلباو یدلقراعشا انعم ول هدننرشع ساحم

 یثآ رلسوساج لالا ی دلیا داربا تالکرفاو وید مرتسا كعا کشت

 هدصف ءوس جد هتل یو تربسدب ثببخ لوا رلیدلبا لاصبا هن دلا ماوق

 هناتلبا نوح نیدلانک ر و لاملذب هنسا ها رانا" هنر بویلبا قاس رشت
 بولوا عج راناتنیعالم تبفاعیدلیا ادیپ رازتفاوید رد هرزواكتنا نایصع
 هد 11۶ هن ر ریدتا لتقو رابدتر وتک هنن ولنا هللا بم رنز یهاشدابلوا

 ا ا زونه,یدتاوا سالجا ( ورینضک نیدلادایغ ) لغوا
 یدلاق رارقرب ه دنیصتم هش نیدلا ار یرب زو كن ردب هلغلوا ربغص هدئشا
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 تدمرب هليا نیدلارع ب واک نیدلانک ر ی د ردنوک هسالو بول ر رقم

 نالواهدنسدرغبناجكن رهن ساویس هللا یطسوت اما ٥ کک دک اکو

 هرز وا قلوا كنیدلانکر نالوا هدننسقرش بناج و كندلارع دالب
 یدشا وب هب وک الهبوراو هلن ده یظع نیدلا رع هدعب راددلوا هطاصم

 رلب داوا مچ هدنایسکیاو یدنک بودیشبا نکو دتک كلاجد نیدلانکر

 هت رم لاک هرانا وک اله رلیدلق تاناصمو تقداصهدیک ات بوشیروک و
 یدلبا اطعا سیافن ق وچ ن دایشا یک ودلبا بهت ن د دادغب و مارک |

 د وڅ نیدلا س۳ بحاص ل رلنوب رلیدلق مارا هدنرا-تالو بوتود ه دعي

 شوخ هلباییررب رب یردارب یکیا تدهر بواوا ی رار زو هاوخ ریخرب مان
 یلیع نیدلارذف نیدلارع هن رهدقدلوا توف هیلاراشم نکل یدردنک

 نیدلانیسعم سپ رایدندیا یظعا رب زو ینايلس نیدلانیعم نیدلانک ر و
 ی دش و د هنتسادوس كمردعا طض ینطاسییا هلم ود و دنک

 قاعلا نالوا هنعش ه-+ ر رز وا ناطاس یکیالوا ن دتفرط وک الهو

 نیدلا نیعم ید رواوا نکححاصح هدنوراک كنهلودلانکر تولوانید وٺ

 نایمردنماد هفلوا هدنفالخ فرط كن دنا رع بور ولام رادقمراک ۱

 نیدلارع بوشود هنعبط ثببخ لام رادقمر ر وینمقشسب ی دریدتا
 هنفرط وک اله ود ردقفتم هیاربصم ناطلسو هداما هنایصعو قاعش یناهن

 هدفرطوب یدردوک غیلرب ه داب یاصیتسا حد وک اله ی دلبا ض رع

 هدیقح ادام ب ولوا ه رژوا طایحا ااد ندنرکم كنیدلانیعم نیدلارع
 یدلبا تعرع هلا اادهرفاو هفرط ناخبا ويد ن وابا ادب قافترب
 هعقد جاقرب و یدشریا ندندرا كلا هلبا و نیدلانکر نکا ه داو

 نیدلانیعمو ی د وط نفیدلوا ر اتفرک هیادعا رکم تبقاع بوش ایلنا

 ېک مع وروم یرکسع رانا نالوا هجر هل بویلبالاعا رارکم هنوک هنوک
 هلا تلاسر نت راکب دم ج اقر نیدلارع ی دلشاب هغم ر وا ینارطا

 هنتل ود "هربادیربغ هلا یراا سبح یرلتا یدلبا لاسرا هتفرط نیدلارع

 یدلبا رارف هنفرط یلارق مو ر هللا رهیفتس ندانرد راجا ب واک لات
 تدمرب هر زوا تحازتسا لاک هدنرهش لوبناتساو مارک | تباغ اک | لارق
 هدعاسم هزرک | ثادحاو اهفس نالوا ه دناب هرکص یدلبا رارقو مارآ

 قیالووو مل هد التف بوشوا هنب رزواالارق هدهاکر اکش نوکر كسردا
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 ید ردنوک هنس علق هبساماو ی دلباوفع نه انک كلا هنن نیدلارع

 ندنسارما هب یکشج هدنسهئس 15۶ یدلاق کلا هدتنطاس یسودنک و

 نوا کودتاللعتهداد ان رقم لام نیب ونواب نالوا یرظانمور كالام
 مادقا هکنحالقع ہک دنح ره یدالیق دصق هن رزوا نیدلا رع بولوارغتم

 نیدلارع رلیدتا باوصتسا نسهملوا عفد ی رش هلبالام لذب ب ویا
 هلیاهفس ب ولوابرمذم هیفس یسودنک ار ز ی دلق لوق نت صن كرانا
 رکسع ها یرلکب رح كناهذس نالوا یسانرق سد یدر دنا طالتخا

 هدهینوق كنیدلازع رل بدلوا مزهنم یک یرافدلوالباقم ب وراو یدردنوک
 ىس ەن رخیدحاق هنسهعلق هیلاطتا هلا لایعو لها بویلاق لاح قحهروط

 یرادتقا كجهروک نفرصم یدلوا ردکمتیاغبیاوحا یدیاقوب ید
 هدنسهشوکرب كراوبد نک رر وطوا ناشي رپو موم نوک رب یدیا قوب
 ردراو یلام هدنحا کنهبقثوب انآ هکیدلیاروطخ هنب رطاخو یدروک کالدرپ
 هوا شا راخدا هنن رخ رادتهرب نوا هفشاضم تقو هدنا م دج هکلب

 لګ لوا هک ات ید ارعا بویمهدیا ربص ی دناهدلاک یبایتحا هکنوچ
 قودناص جاقرب هللا یرهم كدابقیک نیدلاءالع هدنحا هما رابدحآ
 هدقرط ون یدلقترورض عفدوحارخا یرلنا ندلارع یدلناروهظ لام

 ندلانک ر ) رک ذلاقباس یردارب هرکص ن دنرارف كنیدلارع اما

 ب ورونک هب هبنوفو جارخا ن دههلق ینیدلوا سوبحم ( ینالسرا جاق
 ةمور اله ب وراو كدا عاتسا یربخوب نیدلارع رایدلباساللجا هت

 نیب و یدشلو هو ب وراو هلا اادهو فح نیدلانک ر ی دلباصلا

 هدنا ب واک هب هنوف هڪ هلی و یدلق ر رقمو اهنا نتنطاسو مارک ۱ اکا
 یدلباتدوع هن رلهاک رارف هل |یرکسعراتات نی ون هدک دشر اراهبراب د الشبق

 هش رزوا دادغب كناخوک اله هداشاو ی دلاق هد هنوف نیدلانک رو

 هن روماهک یدلوا هارب ور هنفرط كلا نیدلانکر هلغلوا ع ومس یک ودلک

 كندلارع ربخو هر و دعا اشا نتنطاس ن دنفرط كناو هرب و تی

 جافرب هج درا كن ر دارب و طبط ییهبنوق بولک ورک قلوا ىج ومس
 قیالوو ر هدا عاج را نبدلانک ر بوراو هکیدلیا لاسرا یرلکب نیمتع
 یدغودند ت رع نیدلانکر نکل را هلی هحاصم نب رانی و مےسقت هدنرلارا

 هب ودشک نتنطاسو یدلوا مرکم هیاغلاقوق ب وراو هنن روضح وکالهو
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 هاشداب و رلیدلیا ترمضع لاصبا رفاو هبهیمالها دالب ب ولون هج رف

 ماہ هدا ا لوا هله نکا ناشدرب و ت رط ض٥ هرزوا لاک هلاوهاو لاوحاو

 روما ندلا بذهء هاا راتمویداوا ناوا رد رو سه فا ب بوشیر الص

 نردلاثایع 7 كلذ دمر یدابات ترشابم هکمر وما ظذ هننالتع كلود

 نیدلارع) یلغوا كو كنبدلاثابعموحرح هنب رر ب ولوا توف ورک
 ندلانکر ی ردارب و بص هلا ق اتا تاود ناک را ) س واکیک

 راندسنلوا ك 5 E جد دایعک ندااءالعو 1۷ NE را جاد

 رماو ر ارق ر 1 دیماعم مظعار ز و یناھفصالادع ندلاس س بحاص

 امالا کالم نیدلا سس رم هاو یسادنهک رب رو یاطار 9 ندلالال-ج

 نیدلاسعش راو قتجەلاو رراطع نیدلارعف راو كيابا نیدلادسا رمماو

 راد درب سوک ما ۳ هعهاظد CEBE قاقنالابربنو و بصذ یجناشن دو

 نیدلاسع“ بحاصو یدشراف ی ی ءانم ارا تویمروس قوج ق قا تاو ن 5

 تۂطا۔ ك رش هک نالسرا اق نیدلانک رالوا بوشود هنساوه لالقتسا

 هاب یزرکنح ناخ وک یا هرزوا یطورش هام نالوا افناس ىدا

 لتف لا برق د وب نک تالاح ر ن الوا روک دم او ی د ردنوک

 تویلوادت جد تیثیکوو یدااق برقر ی یسودنک بود ادرط و

 كد دلاسعم تحاص و بصا هاش دار د نیدلانک ر ن لتافر طظ 4( 2

 نيدلا سم” بواکورلبا یسا ما نیدلا ن ر یدلوارداص غی مر هدنابییتق

 یدداارع ی ردار ت واک جد نیدلانک 5 تالذ ۳ دحا

 هدن راکدروت هخ اف نید]ارع توالوا.؛خ او یداوا مره:هو ىدلبا هلن اعم هلا

 یکییبدلوا هدنلصاو رابد_ٌثاغا بوش وج ود ها یر, 5 شادلرق کا

 هاشدا جواو بو یدلوا فرطر هتفو رابدایقرارق هدلرزواتګ اعم یسکا

 ندنفرط نانا هدااوب یدروماظذ هروءارا دعمر یدیامدآ لضفلهارپ

 تیاغب راهاشداب ی دابا توعد هن :هاک رد كناو علخ ییدلارع بواک ی علیا

 یرلشادنرو كج وک « رکص ندرا هرواشم عظعو را دشود هیارطضا

 لا اادھو فو رابدرب و رارق هرز وا كمردنوک ی د اشک نیدلاءالع

 هتسارا ردار یا هني هرکص ندیول رلیداو لاسرا هوا یک تشد ندان رد

 ب ولوا مرهم نیدلانک ر جد هعفد و راد ڈک و د بوش ود قاعش

 )۷۴ ) ( یر

 کت
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 یذاوا سوا ها هان یرغ نداد ی صاخ یدک وا یدنوط

 قو لاسرا قب راد هتبهاع بویلیا تک رح هن رزوا لاون موب تدمرب
 هصوصخ وا ندفح فرطا وکو یدلباعفر قاش مع نوکر تویلنا اوغا

E تکرح هلا شاب وا نالوا عج هنش ابو یدلیف راهظا هرزوا قلوا رومأم 

 یراک دشریاو رلیدلبا ضر ءا تسدلاصداهنسحاوت تاقوتو هیساما بوبانا

 ههاشداب مریخ وب راددلیف مزهنم ینا ما یراقداوا قالمو تراغ یکلاع

 یش توراویدبا لاسرا نکب نیعتمر مانندلازرابم هدقداوب لوصو
E, Oین ان  

 4 نالوا عج هلا یتواعش یاول یدال: 1 باص هلا یراد صو دحا یو

 3 لولوا ناسا ۳ قرفتم هدرلودا وا رادربخ ند هیصق نده هورک

 اشاح م اشاح نیعالم لوا یدلوا فرطر ندضرا یور یرروشو رش

 هدکد شرا یسهنس 14۰ یدرار رد ا دافتعا وبدر درب هدنهح ق2 “ااا

 . مورضرا ی .عالع لوغهكولب ر ب واوا عقاو قاقش ه دن رارا هل هبریکنج
 باعڪا ضصء«بند هعلق لاها هرکص ند هرم ها هد يدم تدمورل,داک هن رزوا

 _ هل او رایملیق بب رخ هللا تیلکب واوب رفظ هب هعاق هس ینایخ كقافت
 قعاوالصاو هنعسلورم ك رخو رلیدلبا مسعا یتاوسنو لتق لاج ر
 هایش رو رغ ب واوا مدآ هزات یسود:کحو ی دلوار دکتم ۵ سه لاک

 یرکسع هاب و یا عج رکسع رادقمر ن دفارطا نامه هلفلوا عات

 . یداباموعه ههشدوتکرح هنب رزوا 4 بویمهدیارارقو مارآ هجاوا عج

 یسودرا "هلی ینیعالم لوغم هلفلوا م رهن و یدل هب راع هد رق تاقوتو

 ران سد ی دابارارف هب هو ب ولود یسودنک راب دابا اعل و ت راغ

  هب یصیق ب واک ہرکصن دلا یب رهش تاقوتالوا هر ز وا ۷ تداع
 | ۰ دهی رصیف هک هلی وش راد دنا( هلو بب رو تراق هللا تاک یی رهش

  هیهچ ردو شبا رلردتک هن راهاک رارف ب ونود ندا ۳ سةر

 ۳1 یسضاق هبسساما ه اوخرمخ مان نیداابهذم ن دارا ه دک دشرپا
 ق وقح یراکدروک ندهقحالس تلود درع هل یسکیاو رابدلبات روشم

 هسیا لاحهنو رلددراو هتفرط نان ۱ دو دوخ بول اف نو ما تازاحم دتمعد

 بولآناهاطخ و رلیدلق هخاصمدقع نب . رزوا كار ولامرادههر هنسرهب

 یسرفک نهرا هلییسح فا "رهنا كهاشداهدر طو رلب دلوپلوصو هب هو
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 یدلوا نب ثداج (ورسخک ندلا تاغ )لوا هش ر توو

 یداباتکرحهرزوا نوا هنو تاقغ هدکلهروماهرزوا ییساضتم بایش نکل

 یدلیق بی رفنهب ودنک ین: رح قفانمو د-سغهر مان كب وک ندلادعسو

 هل ابب رفتررپ ینایعاو ارم! نالوا تنطاس هاو-رخ ندعدق ثبت لوا

 مرجالف ی د ردا د اعباو د رط نیک و لتق نیک توبلبا قافنو رع
 ندهاشدا یزاک |كنفلخ رکسعو ی دلبا نا رط یک لالتخا هکلم روءا

 راک | هک ی دراو هب هبت هرب یینطیشو ق افن كثبخ ك وک رل بدلوا رفعه

 لضافا هک نیدلاجات نالوا «دنب-صنع كلبج هناورپ ی وتکم ا ما

 ب ویلبا افا مه انز هدنعح كلا ی دیاراعش یلاعم تاذرب ندراک ز ور
 یهبلا ی و٥ و تابثا هدنروضح هاشدان هلا یرادهاش ن الب یهداموب

 تویلا ارحا تنعاعو ت واقش راره ی د ییاثما كنو ی در دتا جر

 لتق هیکز سوفن ڪنو یدایف قوس هنا رکو یھانم هح دهن یهاشداب

 هلباباذع عاونا بولوافقاو هنناداسفكتا هاشداب یمالاهبثاع یدریدعا

 یدربدتاهز وا هن راوبد هءافو عضو هنشا صفر وير نس هشخ "هثح و لتق

 نیکسن یترارح نالوا ه دن رلالقو راردا اشاعت ینا ب واک ۵ واب ل واب قاخو

 هنیمز صفقروعلوا توات رق رکو هللا یت کج نوک رب ی دز رالبق
 ا هاشداب یدلبا درخ قمادا ب واک تسار هناطسهرب و ی دشود

 ترضع لاصبا هسا ه دانایح ثخ لوا هک رلبدلاق ناربح هل اوحاوب

 هنءادعا كنا سهر یدودب *هنج جد ءرکسندقدلو لاله یک یودلبا
 مادتعاو لتق تولک هادنا هها-شدأب هر صذ دو یدلوا ثعاب

 مظع ۰ رادععاع یايما یک و دانا  Eزارعا هذ رلتالق قابو ی دابا

 راسن الوا لغ هاس- یداسفاو تنایخ تاو یدایف مارک او

 تول وا رارق رب وهد وسا نامز ر هرز وا هجو ول یدر و ماظن هر وما

  ۷قحا اباب هدنس يح ات دوس رفک ندنلاعا طاشیعت هدک دش را یسهنس

 اب رو دهز راه ظا هدنلصا ث.خوب یدلبا حورخ تولک هروهط دسعمرب مات

 لها ر اسو ندنس هفت اط ناکرت بوش روک هدننر وص ضارعا ند اندو
 راد-ةمر و ۳ دليا اد دوتعمو دنرعرفاو هب ودنک ندنرالد هداسا و

 یدرتاص هءلخ هرزواقلوا تمارک یر هذه لوا بوا ید قازاب هقح

 ناکم هدرافهرب هدنشاب عاط هدیحاوت لوا بوراو هن راف رط هیساما هرکص
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 ۰ قارون شرب هکبدروک ه دنماب ژر نیدلاءالغ هک رب هدنراک دشرابب رق

 بویایاراوس هشخر فکر و یدلآ ین راد ن دن رز وا كنا ب واک
 نیدلاءالع ه دک دریا حایص ی دایق رم ٹال هلا تئطاس هنو دک

 بوش ربا جبهدژ«هاک ان نک ردناهظ> الم ییفیکول تواوارادب نداوخ

 الاوحاوب نیدلاءالع كولد ا مالعا نب راک دشر ال رلعب لواو هدافا ی او>ا

 ١ هرکصندنا بوروطوا هاب نەت كنردار نوک ج واو یدلوآناربح هنعوفو
 كندادحاو ااو ۍدلوب لوضوهن رهش هنوق هج وک هلوقو یدلبا هار مرع

 بوایف لاسراو نیبعت ی ا هندن اج هقیل> هدعب یدل:اسولح هن دزواییخحت

 كاد دعا ی دلنا لیصحت روشنم رعتسه ییهج و تام هب و دن

 رلیدلنا تراشا هرز وا كءرمسوک مایف هداهح و رغ هب و دیک یسایما

 ردطوتم ة داهج و ازغ ها رانعشد ی رارتساو ماود تنطلس هک رابدیدو

 شان برح داف هک رلذ دل وا ه ر زوا ترشامم هب رحو كد رگ ارز

 هتکلع لر هلاکس مرجالف ر زلوا « دولآ هلا ےدنلو هفر تواوا یرداهن

 )لو | هدودآندکنج مساره هلی تیلک رک انک ہک اتفو رولوا عطعنم یربعبط

 یرلنا هرکص بول وا بلاغ هر لسکو تناطبرا رواو ام هتیعرولنا مرج الف
 بوروک لوقعم یآرو هاشداب لو ارواواراوشد كعا فوا ام هکنح رارکت

 ثوعب بالر « 9ر زوا كعا داهح و ارگ هر کاخ رافک هدفانکاو فارطا

 نیتهر مان س رونواک ب و راو ساب جد یسودنک ی دانا زاغا هکعا

 فرط فرط هرکص دنا ی دابا رضی آو ع زن ندرافک *؛یدیا یراصح

 ا هد ۳ ید وک هرس 3 ید ی ر هعاو ل اصزراو

 لصاو ہللا ناخ غیلرب یجلیارب مان نیدلا سش ندنفرط یریکنج ناخاقنآ
  تدش كنسهقاط لوفم خد لوا ی دلق توعد هتعاطا ییدلاءالعو

 1 ید هدفیلرپ ناکو یدلبا دظح الم نیرلطاس هر هیعال-ادالب و شاب

 _ ند رق ر ضم رککلام رس رع دوصقم كالبق تعاطا ضرع ٠ فرط نامه

 هلر تعاطا ضرع نیدلاءالعس یدیاشئلوا رب رګ ود ردقلواهدوسآ

 2 هظاط لوم هلا بیرفتوب و لاسرا هقنالیااده هتفرط ن ا
 نیدلاءالع ن اطاس هد ۶ ی دلوا لاسو نیما ن دزروشو رم

 و
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 هتال فح هب ودنک و هننایعا لود سواکیک هدهرمشط رهش ناکرا سب

 یشادنرق بوراو ههاشداب روضح رانا سد رلبدایق لاسرا نیا هلا

 راک ند یورطو یدلا هدعاسم هن رلما ر هللا یرلعلا تع اش هدنهح

 هج را هبت مو رلب دشاوب ههاشد اپ بولک وارهش ندنا یدلرب و بونلآ
 هب هعلق مان راشنم هلبارعظعا یییردارپ ندنآ رایدلوا رهظع هناسحاو مانا

 رلاک وم هنرزواویدلبانییمتیفوتسم یتنامهمو مزاول هلو یدلقلاسرا

 بوس بوکچرکسع سواکیک هد 10۱ یدااق سوب هلهجواوا بویق
 یلاخندنرمضملاصدا هب هم السا دالب یروکتیدلبا حق وهرصاح نس هماق

 رب لو ف هل-هجور بولوا مکی سمو نيتم تباغب هعلق نکا یدرملوا

 هلا تربص+بابرا هدیاب وب رویغ هاش س یدزلک هرکفو هرطاخ ینج هناوا

 یرادمان مم هجر هللا رکسعرادقم ر هرز وایژددناوصكت هلج و تروشء

 ین رانکاور هروا یتفانکاو فارطا كيوتیس بوراو هکیدلبا لاسرا
 بواوا یراط فعض هراذک هللا ب: رقت وب هکات رلهروس ن: رلت اناویح بوقاب

 ورلبا هدن راک د شرا بیرق نیدهاح لوادئلوا نردا هنس هرسصاح هدع»

 هدهاک راکش هلارورغو تافغ لاک كس وعم روکنو لاس را سوس اج

 یتیعأو رلیدلبا راغلبا بوعسرکسعءدب رج رادقمر هللا یرللآربخ نغیدلوا
 یدلوا را,دریدلب هسواکیک ییدزوبو رابدروتک هلا هللا هجو ناسا بولوب
 هلهج و ناسا هنیص> هعلق لوا هلغاوا راتفرکر وهقهروکت بوشیر | با باتش

 ام یربغ ندونسو دازا هلاناماو دهع یروگتهدعب یدنلوا حد

 هلایرکسع هدنعوفورارفسو لاسرا نحارخ هنس رهو یدلما نا..> | هرودنک

 هنقرط ههیلخ تاحونف وو یدنلوا طرشو دهع هرزوا قالو هدو نا

 هرزوا لاک هیات ال وم هعرلخ یدنلوامالعاو هداغا هلبا یاسر ندلا دع حج

 یدلبا زارفا رس هلا ىل بل اغ ناطاس یسو کو مارمحاو ريقوت

 تبقاعیدلبا ح3 د الب هو بویابار ارغهصن هرافک دالب یخدءرکصندن وب
 ءالع ناطلس ) یردار هنر بولوا توف ندنض مم لس هدئس هنس ٨

 رایدلبا س الحا هت طاس تاو جارخا ندلح ییددلوا س وب ( نیدلا

 نایعاو اما قهلوا توف سواکیک ی دنا س وع ه ددسهلقرب هيلا راشم
 رلیدلیا قاقتاو عاجا هرز وا كّعا « اش داب یتا ہ روا ثمل ادع تنطاس

 هلی اراغلبارلنا سد رایدلقلاسراو نیت هتمدخ وب یرلدرمیکا ندنراګاو
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 یدرولپ ننیدلوا لامهد ه رخ و یدلق هفت غی دلوا بسا هلهجور و
 هیلبا راد لح رادةهعرب ن داود بو رک هءرح هکدید هسواکیک نکل

 ا رد ار هسیا كلام نخ د لوا باط یب رهاوج ك سهر شم بو راو هاش داپ
 هرشط جد لوایدیار ھاوج یلتعق نونلا كب یکیانوااعج یدابا ےل تلا

 قلتسود هدنزاارا هلا یروکت نمرا تالالج یدربو هندلا لالج بوراقیح

 6 ر ڈرا ؛لروکت نوقیح ندهملق هک لوا نا یدبا راو
 لافتسا هدندوبق ریح بوربدشا وب هب و د:ک ینا روک یدر داب یودنکو

 هکردوب مداره هکی هتیا بویق هنکوا روکت یرهاوج لوا لالسج یدلق
 لسفکتنو نسهیلبا عوجر ندتاعاو دادما هتیدلاءالع بولا یبهیده وب
 ضرعتاءطق هکتالو كنس هدقدلو رارفتساهدننطاسسو اکیک ب مرواوا
 هحایصو یداوا رخ ر ک۶ هدنراتدب تواوا یضار هلوقوب روک سد رب

 یربخ وب ید لرفط ا یدتک بولآ نی رکسعروکن بیارق
 نیدلا ءالع سب یدتک هلا یرکسع جد لوا تواوا عبات همه و هدک دتشا

 یرلنا بوعجرکسعندورحا نکنانارمح هلاوحا وب ب وأاق هل ایعابا شم

 هبروکنا بوج اف ندلحم لوا نیدلاءالعر.د روکندصلف نس هنو یدصاب
 یهاکتخح بوقیح هلبالاب عارف سواکیک كلذدعب یدلبا نصح هن رهش

 ماسنا دلا قوف هنسا ما هاو یدلوبلوصو هنیرهسش هنوق نالوا
 یدلق زارقا رس هلا یصنم کالج هلاورپ نیدلا لالح اصوصخ ناسحاو

 یدلک یرلیعلما تولیادایقناو تعاطا | ما کی هدفارطا هلطاب تالذ دعب

 یتبدلا نوجما هلل اصع ام دةم بواک یعلیا ندنروکت نمرا اصوصخ
 هتساحر لص ندفارطا جد كالذ ات خور ونک هده تاق جاقرب لرهاوح

 ۱ ۲ ندقرطرب بورو ماظن هنروما ماغو یدلبا هدعاسم هس رالوئسم للاب ا4

 | هشرزواندلاءالعیرد ارب بویلبا بلتر و عج نررکسعهدق دالاقیسارهو مب
 هدا نامزر دد هنر و یدلیقهرمصاحم ه دیس هعلق هر روکنا یاویدراو

  رایذلیق ار ها هدهرشط قلود نایعا هلا و یسو دنکب ولوب داد: ها

 رانیمز رب زو رلککسم هنن رثنآو هژ ودنک هج رللاح وللاح ید قلخ رکسعو

 ہک دقیا ےف یب هعاذ كس و اکک رلنل وار وصح هد ورحا رلبدلق ادب

 هب دخ( صه هک راددلبا ناذتسا ندن, دلا ءالع هل. یرالوا مزاج هنگح 0

 یدرب و نذا هل ایطرش یرالا ناما جد هی ودنک نیدلاءالع راهلوا بلاط
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 تواوا هدنتفو كلا ینا راف رمهط ردنلا ناس>او تاغتلا قرح هب ارعش

 یدیاراک مرک هاشداپ ناشلا مظع ردشایوس هزانط داصق هک هدنفصو
 یتسهدیصق#* دکن اشدرپ ساحردو> شاسیس فاز#هدنف> كلا مهط

 راتفرابصبسا سر نو اونوتلا كی یکیا هدک دلبا ضرع هنانک اخو اشنا

 بود هفاط یللاو وروح مالغ سار نواو رک یړپ هي راجسآر نواو

 ادعام ندنف دلوا ىح اص مرکو فطا هبت روډ ردشابا ناسحا یولم

 هعساوذجر هللاهجریداهاج دنلبهاشداپ لاصالا یکلمو وات دعه هاناعر
 ( نالسرامحلق نیدلارع ) یدنجرادنزرف هنن رهدن دلیالاحرا نیعنراد

 ب ولوا رادیاب كك | ندهن سرب یدلوا نیذاح هل اقاقنا تاود نابعا

 هتتطاس ری رس (و راک نیدلاتایغ ) یسهج وع هنر و علخ هدعب
 بوکح رکسعكاذ دعب ردشلوعوفو هدنخ رات ۲ هک یدلبا سولح

 مادقا مظعو یدلیق هرمصاحم یرهش هل ط)انالواراتفرک هراغک ییا

 تولوا رقتسم هدنساننواق باهم هکدتکو یدلیاربتهل و حف هلب ماتهاو

 ندند ییهرا ن ویل نبا هليا یباوت نب رهش شع س ه دنس هنس ٥

 هللا یسهرذک مور بولو | قفوم هنر خت د الب وكلام هک یدو یدلباذخا

 ی ردار هن رپ ب واوا ديه ش ه دکنج رب تبثاعو یدنلوب ه درارغ هعن
 یسودنک هدقملوا دیهش یردارب یدلوا نیشناج ( سواکیک نیدلارع)

 رل.دردنوک ربخ هلیالّزمم تلودنایعاو اما یدیاشٌوب هدنرهش هیطلم

 رایدا وا رظتنم ههاشدان مو دقهدناو هب هب مصیق بول اق ند هو رودتک و

 باتش بوت هدک دلبا هدافا لاوحا ب وشی را هتدلارع مدآ نالی ردنوک

 تنطلس ناک راو تلود نایعا هل یدشریا هب رهش هب رصیق هلبآ ما

 تو لاصیا هنب رهش هی رص ب ولا یا مرتو میظعت رلیدلیا لابقتسا
 یک اح م ورمضرا نیدلا ءالع یردارب نکل رلیدلیا سالجا هتتطاس
 تطاس بو دا عج رکسعرفاو ندنول ی روک؛نعراوندلرغط یسهجوع

 كسواکک یدلباییضتو هرمصاحمیسواکیک هدهب رمصقو یداک هلبایبلط

 كن ودنک یدلق تروشم هلا ارعا ب ولیهص ی داراو رکسعزا هدنناب

 هأروبا ما نکل هراو هب هیلو ب وتیج ندفرطرب یناهن هک یدلاوب یر

 یسهنههیراسبق هکربعارپ ماننیدلالالج ندارعا نایعاو رلیدمر, واضر

 رارف هنفرط هئوق بورمک هنب روض> كسواکیک ی دبا هام .درومارهو



( ۰16 ) 
 وید ردکر کم سرب و هنیدلا رون ید ام اد بول 1 ن دنا یتکلاس# هلابو
 مارآ هک لوا تولک هثارس یا س یدلنا دارا تالک را در دهن

 . كنیدلاحالصو هلوانکاس یضفكن دلاحالص هک یدلوادصنمو یدلیق

 ۰ یتغج هیلوا رادیاپ هموع*وب نالسرا چاق بوروکیرکاسع یودتا عج
 ا مسا قعشاوب ههاش د ا بوردلوک مدآ نوک یسنربا یدلبا كاردا

 كءدنک هدقدراو بولوانوذ امو یدلیاناذیاساوید ردراو مثاک كحهدیا

 هلل وس نیدلا حالص یدید مدا هدافا هسرولوا ندا ردراو مزوس حاقرب

 رازمس هک كر وب هظح الم هرکو مدنفا یدتیا دنعهوه ريما لوا كجوبد

 لوفشم هیارغو كج هلی اراک اخ رافک بولو | یزارفارمس كن هیءالسا كولم

 عورش هبه راع هللا مالسا لهاو كرت ییارغ نوعا تروع هشافرب نکا

 يدو یدیدزسررب و باوج هه دةحروضح نی ر اب و ییرشود هرکناشكیا
 هب یعلیا بویلبا هظحالم نیدلا حالصسد یدلباداریا تالکدعت هلوةءوب
 یدلیاا اک, بوک ن دلار وذ نکل مرولیر دقح هاب تالک تاکی دتا دار اوہ
 یلاوحاوب هللا ندلارونراو مهرب ونذااکس ن کلر ود هز غاش ق کار ینا ی دعس

 هدابوډ د نب ومرواوا نون زک هسرولب هر وتروصرب رکا هللا هرکحاذم
 هلیانیدلارون ههفد جاقر هاوخربخرمم لوا مرج الف یدد مرد اتناعااکس

 قمرافیجی یکنج لوا نی دلار وذ لد هب هنسر توا یدلبا هرک اذم و تاق الم

 كنا نیدلاح الص هس مراقيج هدنمام هروب نتدعرک او یدلبا دهÙهرزوا

 هلا صم دععهلا هجووب یدال غاب طرم هززوا كعا تغارف ندند ادما

 هت دمع ندلاروئو رلیدابا تدوع هن رلعاقم هلج هاشداب جواود تولوا

 هرو! نه یدلبا حارخا یهرو نه هدک دشرا دوعوم توو ثوبلبااقو

 نالسرا حلق هدفرطوب یدلوا هنک اس هدنا هملوا توف بوراو هدادغب
 هداهجو ارغ هنر رژوا راک خرافک بولک هنهاکت هلا لاب غارف ید
 یداق عسهن هدنرلند یسا رهاودالوا کلام هلغلو ارس لر هدیک و یداو الوغشم

 ندلا نکر) یلغ وا هنر بوآ وا توف هرکص ندتموکح هنس ۳۷ و

 ٠ ولس نحو رد وبعوقو هد ۰۸٩ یسولجیدلوا نیشناج (نایلس
 یدلبا ربو ذخا هل یر هکلا "نالوا هدنرالا یرلشادنرق هلکْعا
 لوا تبقاع یدلوارادباب نامزرب هلغلوانیتمتیاغب یسهعلق هب روکنا قا
 تولوا اشد 5 رور, لهار ندلا نکرو یدلرونک هربعس هد جد



) ۰۰7۱ ( 

 یدلبا خا ناک ب وعاب ناو نالسرا یتا ند هدنعشن!د نک را رروتک

 یدعادا م وزت هسک مات نولایذ یسدازردارب توروتوک هشالوو

 یعدرانآ "ی دنا هراحرب نوعا صوصخو نیفاوا واحاک: رق نا کل

 هللاذ ودر سد رایدر واوتف ود ردقوب یسهراح یرمغ ندقاوا دن مر

 ها یدتسود شوب ند دلازع هلءلوا دن رھ ب ولی وس رفک هکر

 ه دعب رل دانا هاکن هتولایذ ن دلا یدلیق رامعتساو هب وت ب واک همالسا

 بواب زوب نیدلازع هعفد و رلردشوک ود هليا یتا ب وکح ربع نیدلارع

 یدلواتوقیاب هعف دوب یدلکهن و یدنروتک دادما ندنلارق مور هرکص

 2 ب ویانا رسو ط. طض د الب هنر ب ك د:كلاغ ك رلنا نیدلارعو

 هلا ارة مور هنس یسنریاو هلادوڅ نیدلارون هد ۸ ه دعب رلیدلوا ملص

 هنلارق مور نکل یدلوا هطاصم مازهنالادعب نیدلارون رلیدتبا هپ راح

 هلا فس و نیدلاحالص یهاشداب رمصم هد ٥۷۹ ر دتشایا هلغ یلک

 یک اح فک نصح ر دڈىلواو یس ی داوا عقاو ق اتش هد لارا

 جوزت یدیانوناخ هفوحطس یا هک یتسهع رک كنالسراحلفدجم نیدلارون

 یکنچ رب نیدلارون هرکص ب ونک شوخ ها یر رپ تدعرب یدیا شابا
 یباق وا دا بی ور و یدلواقشاع هنر
 ج سد یدسایق مالعا یقلاوحا هن رد توآ رک هقولس ق

 ندهیصد جد ندلاروٹ یدلشا هکعا عج رکسع هنن رزوا كلا نالسرا

 صوصخوب نیدلاحالص یدلقاعلا هنفرط نادلا حالص بولوا رادربخ

 زاهجو مدر و یعزق کا ن لق هدک د ردنوکی ج ےلدا هف ر نوګا

 یدعا یدلیا اقج هل وب هع ; رو هکنوج م دابا 9۳ رهش هڪ هرزوا قلوا

 هد وسا یس ودنک و نوسسا 2 اسد کد ورک ول اوو یگ زف

 تہقاعو رلود تک تواکرا,هلبا هعفد یکبار یدلیق باوج درود نو .اوا

 ےل( ےم هلغلوا یکنج هلبا كنرفو یدر ورارق هب رحو كنج ندلا حالص

 یدل وا هارب ور هند صف نالس را حلقو مج ی د رکسع هلج ب ول وا

 نیعد نا ییهسع ک لقاعرب نت ارا قعاوا یوم كلف ربخول

 یادا بواوب لوصو هاوخ ريخ د م لوا یدایق لاسرا ه:فرط حالصو

 حالصو یدلو كانبضغ تب اد بدلا ع هدک دليا تل اسر

 کرک شا كنت هنشاب جاتو ارا میلد بوراو ها کا

 ۱ ( یر



) ۰۲۰ ( 

 قنطاسو حوزخ هن رزوا نالسرا بلا تواکرورغ هرو دن سد رلد داوا عح

 ٠ هلا بلا هد: رق ىر ره شیر هد 461 و یدشود هنسادوس ذخا ندد كنا

 ۱ دوبلق و همدم وه لع یدث و لوت 0 هدهاک ۲ هم تورا لنا هبراګ

 بویلنا r ه ص لاک ۷ "افو گرا نالسرا بلا ید مدار هام 99 9

 تدا ماعهو هيج و : ها يلس را یلغوا ید لب نالوا <Oa, S تک

 لفاعناهلس سد یدلبا جا قا يهو دهع نوعا قلوا عقم هدد اعناو

 عالقه ندرافک یدا ی طض یکلاع نالف ندنردب بوق درسرو

 یارهقاو یدندیااللاراد بولا ج د نیر هش هو ى ید ذخا جد

 هرمصاح عظع ید قیرهش دیک اطاهدعب یدایاربعس حد ید یفارطاو

 یداق الی سا جد هماح كلذ دعب یدلباذخا ندهرفک ید اهلا ماع او

 بویابا لدا ع هلکنا نوعا یکلم باح لذت هلودلا جات هد 4۷۹ هدعب

 هل هلو مزه: ۰ یرک ع E راع یاناو یدکح Es هرز وا

 ا جد ندید رد و ی ودنک و یدانا راع تراک یسودنک

 د6) ر ردیا لدت نک دشود هدکنح راطء ی دای ل سفن بودا

 نیشناح (نالسرا جلف لیغوا هن ر هدقدل وا توف نایلسرمما لاح

 یقوئسم هنلاد-ج نکل رد راتګ كل را هو كرتا نا تاور و یداوا

 هک رد هرزوا قلوا نين اح دواد غوا كود هر ص ندا علس هرزوا باور

 ۵ رب كنا نالسرا اد هاو دعوا تولوا را و ارفر, هدکلم رب مس هتس

 0۱۰ لاح هحم ردراو تباور هلوک یربغ ید رابا تیاور ورد یدک
 بو٥ هو یدروا RE اما رو اځ بواوا مره» هدکنحر هد: رات

 3 ( دوعس ندلانکر) یلغوا ر فص ى هنود هر هلعل وا تو اه رخ

 ل یدب ودءاشداب لداعولغاع بول و- یدئلیف بصذ لا ققناتاود ناک را

 رانا دهن یدو و هس ر دمو ناخ هدناو ان هبصقر هدن رق هيس اها
 3 مولا ید ود هر ۱۳ نوا سا توافق تب | جا ر.ظع فاق وا و 1 رحا رخ

 هدشاور ر و \oo ۳ وا ای اک هیصر ما هرق هد هدن رق بولوا

 یدالیق نفد هدنس هب ر عقاو هد هرم نائلوا رکذ بولوا توُف هد ۸

 نردلا رع و یدلوا ناد اح ) نالسرا ملت نردلارع ( یغوا در رب

 ۱ هپ هنوق یس ورع بولنا حوت نب زق كاك اح مورمضرا هدنګ رات ۰



 ( ) ۰6٩

 قآ ىس رغ دح ك هکلا وب ردشتود هن رالا فن اوط ضب راسو

 رواوا یمه هشب کد ع رفو هن زاغ وب لوت اتعاو هلاح اوس سض عإ كرکد

 فرط لاو هرب زجو ماش دودح ع بونحو هنمرا قرطقرشو

 ك هکلا وب یرهش هود رددو دع هللا یزک د ع رقو یر اد ناتسجرک

 هد تاور صءب رد هجرد ۳۸ یضرعو 716 لوط بول وا ندرلیسزک

 هیلاطنا بب رق هرکد قآ ردهرزوا قلوا هدا یربث ید كيح نوطالذا
 ید + نیداا ء الع ند هوح الاس فا هکر رهش اش العو ی رهش

 هک یرهش هب روعو ردندنعلتا مور هلج را ربد جد هرقنا اکا هک هیروکناو
 بول وا ناکر یال اهارتکا كنا نامز دعب یدلبا جف هقیلخ مص تعم كا

 بوا وا بارخ مویلا یدلو تره ت وند ه روهاناو یدلوا ره ش ےظع

 لوط بوا وا ندم اخ ملقا هک رهش قاو رد راو هی رق مسغص رب هدر

 ید هی راسق ردیسرک جدو هک هب مصیقو رد هجرد ۳٩ یءرعو ۸
 ساویسو هیطامو هیساماو زرد یلکرااک اک هلفرهو یارمسقاو هدنرال زرد

 هدنس ارا هل اطذا هلا هوو ردن راک دید مورضرا هکعورنزرا و تاق وتو

 ندنغیدلوا نک اس یسهقناط دیج ون یرلک اح ناکرت هد هک لابج نالوا

 هب دیچوب ر ییالیسم مور ملقا لج رد شمتد یا دیج هک ا٤ لوا

 كن ةبلاطاو هد هفاسم تال نوک شب ند هینوق هسو رب مان نیدل الف ن دنس هفن اط
 یراتطاسرعم كن هقناط لوا بویقرا تالف نع “اوان هعاقرپ هدنسوف مش بناج

 رثنود ر دهدنرک د رلثلوا هاشداب ه دمور ند هتحالس (دصعم ) ردشلوا

 4071 ی رروهظ یادتاو یرهشه ود یراکالاراد بولوا رفتن شنوا

 ی رای ردشلوا هنس ۲4۸ یرلتدمو ی را هنس ۷۰۶ ی راضارقئاو

 تج ادتبا ( ن اعلسرما) هبلا راشم ندرلنوب ۲ ر دن رژ وا لاونموپ

 یس همداط كر نالوا ییرمشع و دنک شلت ی ردپ كوب ر دشلوا نیشن

 ذخا قوڪلس یونرغ د وج ناطاس ی دیا مدآ ربتعمو ع اطم « دن راا

 هل رانا شاتقو رلیداق تعب اک | رلهکن ندکر ت لئابق « دنک ودلیا سحو
 بهت ینآ لرفط یسهجوع هرکص ندندمرب یدلوا لوغسثم هدالب بهذ

 هداهجوارغهنب رزوارافکو نییعآتالورادعمر و ودنک بویلبا عءندداالب

 رسل عالخ عن بودن رارفس هن راد موزو ناتسجرک سب یدلبا روم

 كهبلا یوم اتا البارسا یردب و ی دل ناوئو بات لی-صحو

۳ 

 ی ا تر نا
 ق وچلس نب لیارسا

 یلغوا كن ايلس

 ( ن السرا جف (
 یلغوا كن ال سرا جلق
 (دوعس ندلانک ر)

 ىلغوا كغدلا نكر

 (نالسرا حلف نیدلارع)
 یرالغوا كد دلارع
 (ور کن دلانایغ )
 ( نایلس نیدلانک رو
 یلغوا كندنا نكر

 (نالسرا حلق ندلارع)

 گور ندلا ثایغ

 نی دلارع ) یرالغوا
 ن دلاءالع)و (سواکیک
 نلخوا لداشک (داتک

 (ورسضک نیدلاثایغ)
 یلغوا كندلا ثایغ

 ( جلف نیدلانکر )
 ىلغوا لملق

 (ورسضک نیدلاتایغ)
 كسو کیک ن دلا رع

 یرالغ وا

 (زرمارف )
 (دوعسم ندلا ثایغ)و

 يلغوا كز مارف
 (د اشک ن دلاءالع)



( ۰۰۸ ) ۱ 

 رایداوا هدنرکف كجا رارف بوغار یب هعاق هلذل وازا راثک راب دلک هندصق

 هرلةجا لوا بویلبا لرادن تدطیشر یدبا راو بهار راک هلحر هدنرلګا
 / دعو هرژوا كل اد دمهرس مدر وک هدم" ود یاسع ترهح هک و

 كناو زس هو ینا شعاراو یسهرحرب نوفده هدیلاوح وب كنودنک و یدلنا

 تاک دارا هلوهمو بود د یدلیفیاویدرسرولوا بااغهرکتشد هل اکرب

 3 یدتانفد هر رح یکسار هلحرب هداتناوب رهلوا ماصنو جوا هکیدلبا رعاو

 راد دیح دغعارا یاهر> بو ارلقاب رازواعد مظع هدفداوا ماگ مایص مانا

 ۰ كراطرشبهار هدنرلذدزاق جد یدو مدد لع كرهدنا رج یرالع ضعءبو

 قلوا كناسع ترمضح ینا نیک رمشم "هلمج یدیح رح کودتا نفد
 یدک توق هث رابلق و رلب دلوا نامد اشو رسام مظعو دافتعا هرز وا

 تسکش هنبرکسع مالا لها لک نکيا لک د لوم ام مه هللار.دقتو

 ید هفی رش سدق یتح هماش دالب نکا بولوب هجرف هدمب رایدروک يا
 بلال) لغوا هنن بولوا توف ناوضر الم هد ۵۰۷ ردراشملک الیتسا

 طاست هنرزوا كلو و مان مداخ واول یدل وا نیشناح (نالسرا

 ییبع الم هینطاب هدنرهش بلح هدننامز كلوب ردشغ | السا یلک هنت ودو

 لتقوذخا غیاص رهاطوبا نالوا یرلشاب هلغلوا هداز یراترمعم بولاغوح

 بلا هدنرو رم نسر یدل روک ندحلق یغوح بوئلوا مدت ید یراسو

 یردارب هرزوا نی: ك ءولوا هنر بوالوا لتق هلباقنایخ یرلمالغ یدنک

 . یقاروقتفهدئلا یک یردار جد كلوب یدنلق بصن (هاش ناطاس كلم)

 ج وجر رایدتا لتف یءولول بودا روهظ راه روز هد ٩۱۱ یدیغوب
 1 یا قافت الاب بوشود هفوخ ندنس الینسا كنرف ولرهش تبقاع یدلوا
 1 هتح اس نالوا هدیلح هلا یرالیو ملسا هب یزاغلبا نالوا یک اح نیدرام

 3 هدنکلاع مور ندرلقوعلس ) هک رګ درد ( رلدلوب ضارسا یر هل اس

 مور (ناونع) ھه رزوا دصقم ړو ناونعرب رد هدنرکذ رندا مکح

 یعسا كن ههناطرپ هدنلصا يظل مور هکنوسلوا مولعم رد هدناب یدالپ

 هکیدئلوا قالطا یخد هعلعار ندعلاقا نالوا یر کم كرلنا هرکص بولوا

e 



( ۰۰۷ ) 
 هدکنجربدنرو رم هنسیکیا یدک (هاشعارهب ) ی ردارپ دن رب و توف
 (شدجر) ۵ رد كنایدلوا ( هاشناروت) ی ردارپ ه ر ب وشود

 ندئنهورک هقحالس ( دلک یھج وا ) را بدلوا ضرغ:» هلبایتوف كلا ب وک

 یضارقناو 4۷۰ ی روهظ كرلنوب ردهدنرکذ رلندبا تموکح « دنرابد ماش

 یراکل اراد ۲ رده رزوا لاونمود یر هلساس ردشلوعوفو هد ۱

 هاشکلم ( شا هلودلجان ) هيلا یموم یرلادخاو یزرهش باحو قد

 هرزوآ قاواكنو دنک کالاع یک و دتامحف ب ولوا نیت هتف رطماش ندنفرط

 یب هیماش دالب راس ه دعب یلح هلبا هرصاح ادعا ب ولک ی دنلق لاسرا
 القتسسم شذت هدنس هنس 4۸٩ هلغاوا توف هاشکلم هدمب یدلبا ریست

Eهدعب یدلا ید ییهبحر هن ین راو یدزسوک مايد هنطاس  

 هدادش نا یدعا لو یدزو یی یییععمهارا یک اح هرزرج تواک

 تدوع هماش هدعب طب یرگب راد پولودو یدل وقوا نس هبط بواک

 1۸۸ نکردیا كنج هلباقور ایکو هرزوا ییدناوا رک هدالاب هدعب یدلیا

 كنو یدلوا نیا ( ناوضر کالم ) یٰلغوا هر تواوا لوت هد

 رابدلباق یضتو هرصاح نس هعاق هیکاطنا رافک هدنشرات 4٩۱ هدتامز
 نیعالم هک رب هرکص ندشک اشک میظع یدیا ظفاحم كبر مان نانس یغاب
 یسوخوا رابدلشاب هل اح هتم ورتو را, دلوب رفظ هنسب رب كنراجر هعاق

 بعرهبترح لاک هننورد هلل هاب هدک دریک هنعالوق كناتسادصوبهدنسارا

 وو شل وب هدراکنج هععن بواوا مدآ دمو عير تالذ عمیدلوا یوتس»
 نکل ید شاک هروهظ یر دت نس> قوج هداك هتفول و اید هدهرمصاح

 هش و تآ هلبامدآ رفنجاقر نا هه بواوا روءلا باسن تفواوا یهلا یاضق

 هدد داوا حاص یدنوط زوبهرارف تس بوهیج ندو نر رغ واربو یدشود

 قد م هدنف نب ردل اح ه وو یدک یکلم اس رسوخ وا بولک هنش ابلقع

 نکیداک هب هفاسم حج “رف ترد بو غار یرمش هتسدا یدروصهرلمدآ یه دخلا

 هنعر هودنک ندخریغ تواکبارطضا هرم لاک هنانس تق ولوارلیدید

 كمردن در رابدتا ییس هک دنحره بونا یعابتا یدلقب ندننآو یدلک

 هکیدلک هل رزوا كلا یی وطوارب هرکص رایدجاق بوغار و یدالوا نکم
 هدعب یدرونک هبهرفک بوسک شاب و یدبا شاتربا هر اض>ا "تلاح

 ندرلکب رادما نالوا هدلاو>لوا ثالد دعا رب دانا السا هر هعاق نیعالم
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 بلا نر شات هلودلا جات

 نالس را

 ( كن هلودلا جان )

 ی رالع وا

 ( قاقد كم )

 ( ناوضر کال. )و

 كناوضر کل

 ی رالغ وا
 (نالس را بلا)

 (هاشناطاس) و



 ك یرەج ن ت رو 5

 دواد 1

 (یرالغوا كنرواق)

 ( هاش اطلس )

 ) هاش اه رک)و

 (هاشنارو) و

 لغ وا SON رگ

 (هاتثدالسرا )

 ییغوا كه اشن السرا

 (د ج کالم )

 غوا لذح کالم

 (هاش لرغط )

 یرالغوا كهاش لرفط

 (یاتنارف)
 ( هاش السرا)و

 (ماشهارهب)و

 . یدلوا نیشاج (هاشنالسرا) یسهدازعءهد 4۸۹ هنر رایدعا لق ینا ییغ وا كه اشم ارهب
 (هاش دع )

)001( 

 رلید] وا ض رعنع هد oA بودا روهظ هد E رل وب رد مت اس

 هیلا رای یسادتا رلن وب "1 رد هنن رز وا 0 اوم وب یر نا یاس

 نالسرا بلا یردارب هدنلاصارربد ید نالسرا هرفاکا بواوا (ترواق )
 رکتع ناوارذ هنشأت بوااغوح لام رە دک,یاثبا یاو ناهرک ندنفرط

 ی هبطخ گان را باو یدشود ۳۳ ادوس لالعتسا هل هوا عج جد

 هدک دانا قیصاو و رسا تواک دن رز وا كيا بلا هرکص ی اا عو

 د یدتک هنهاوم بولود هر وه هرج كلا بلا یدلیو نا_عسا

 هرز وا ینبدنل وا تر اشا هدالاب بولوا ذوخأعو هب راح هلبا هاشکلم
 ناطاس) لیغوا یشالو از ها 4 لءل وا قون هلا یی رک ك نا ودنک

 هدد یدلبا سولج هنر رس یرد هد 410 یدرب و ( ههاش

 نع وندرمتسا كعا حورخ ضارتا باب را صعب هدنهح كلا هه ۳

 هدالاب هاش نا. طاسو یدک هن رز وا نامرک هاشکلم هلا یرلعا قاقنو

 بولو د ورک هام هاکا تءاطا ضرعو لابهتسا هرزوا یعیدنلوا رکذ
 هد ۷ یدیا همهک ارةف بو لخامو ن دتمرب ناطاسوب یدنک هناهفصا

 ناروئو یداوا نیُسااح ) E ارون  یردارب ھه ر تواوا تود

 یر اوطاو عاضوا لاب وی وس ندنشداوا سم وب هدنگا رل:روع

 ا ارار ییغوا هدقداوا تود ید هن رزوا ی ولسا رل:روع

 ءارآ كرلئاو طالتخا هللا هدحالم هدن ابش ماا یدلوا نیش اج هد ٩

 هروجو لط هقلخو روو یسفقهلواهاشدار هلغلوا هرزوا ليم هنب را هلطاب
 تویلبا مو قلخ هلا یرلهر و اوتف هند تحابا اهو س یدالا زاغآ

 هردص ندک دلنا تم وکخ هنس ۶۲ و تکرح هرزوا قاصااو لدع
 بحاصو ملع لهایدلوا نیشناج ( دع ن دلا تخم )ییغواهنب ر وتوق

 قوح ندقانکاو فارطا هوا ی الع بواوا هاسشدان تایضفا

 هلرلح ةسربدرب یداو قثور یاودو رابدلوا عج هتمدخ كلا لاک بار

 ا توق هد ۵0۱ یدلنا فو باک دلج كی شب باویلبا داش
 هاش دابر ع تبعو لداع ید وا نیتسلاح (هاشل رغط )یلغوا هرب

 فوسک رب هد ۰0۷ ردشل وا ناد ایآو ر ومه تک ام هدنن امز یدیا

 بوسلبا تباصا ض رب هلرفط بقع ردو یدا وا عة او لڪ

 یخدلوا هد 91۶ بولوا ( هاش السرا ) ییغوا هن رب ی دلبا تافو



o60 ( ) 

 نيشن اج ( دوج نی دم ن اطلس ) هنن ر بواوا توف دوعسم ناطاس

 یر ارا هلا هقیلخ ردشعا رو رم هرز وا ب ارطضا ین اہز لاو یدلوا

 ندقارع دالبو ىد وا ىلأخ ند هضر امو كنج ب ویلوا قاص

 ماا حاق ر ید اد غب بواک هد ٥٥١١ تبقاع یدل وا عطقنم یس هبطخ

 یتودح هنتف هدند الو نکا شلوا برف هذخا یدلبف قیضتو هرصاح

 یدلیا تباصایط رم لس هب ودنک توراو هلاده ونود هاکعثرا یربخ

 جد كلا تدمر ( دوج ن هاشکلم كلم ) هنر و توف هد ۵0۶ و

 لوغشم هب یه المو رج نم دم یدلوا (هاشذ لس كالم) هت رب

 هد ۰01 یدردارو رح راكع و رو رسم تۆو ایاد تواوا فدرحرپ

 یرفطن (هاش نالمرا) هثرو لو بواوارارب ندنتهافس كلا یسایما

 هل بویلوایشرپ یرمغ ندنمان تئطاس هدرزواكنوب نکا رایدت | بصن

 یعلیا هل ماط هءطخ هدادغر یدنا هدنلا ککی رب مانزدلب ق رو ی

 - هدنس هس نكلىدغوق یب یچلیا فویغاهدعاسم هقیلخرلبد ردلوک
 ی

 نارا تویح هلا تیعج رفاو یس هرغڪ یبرک KETE و هدازغر

 رکسع دل سدراب دلق ترضم لاصیا لیخ همالسا لها هد ندو دح نار ذآو
 هکنحو رابدراو هتي رارزوا كنهرفک هج هلب جد هاشن السرا بودیا عجب

 یداقم برحو كنج یآرب بویلبا تد فرط یا هدنراکدلبا ترشابم
 ذخا یکی رکن درافکب ونوا روصتم مالسا لها مهالا تبق اع یدلوا
 هاشسد رلسراهد ٩۷۲ و ریدلت كن انا هد ۰1۱۸ كالد دعب یدل وا ماتا

 كنو یدلوا نیشناح ( لرفط كالم ) یلغوا هنر رایدلوا توف جد

 كنەغيلخ سصان بولوا هنن رزوا البتسا ناولهد یلغوا كز دلب هتتاود جد

 یدلوا بولعم هرکص بلاغ هدنرب بوبا هررا هعفد یکبا هلا یرک اسع

 بصا هنارا تم نالسرا ليف ندنف رط هثیلخو سبحو ذخا تدمرب و

 تدمر بول وا ص الخ ندسح لرغطو توف لارق هرکص یدنل وا

 هی رام هلا یه اشد اب مزراوخ مالا تیاهف یدلیف فرصت یکلم ید

 فرطر, قل ود هعج لس ندنکلم نارا بون وا لق هدنز و كنجو

 لوا كن اولهپ ینادم*و طبض یناریا بولک هاشمز راوخ سپ رایدلوا
 نیست ص اخاه رلدآ یدنک ی یرنکا خد كکل ام ر ایس یدرب و هغانق
 راندا مکح هنس هکلا ناهرک ندنهورک هیقو لس ( هک یکی ) یدلنا
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 هلکنس رکا ب ویلنام دهاعم هلکنا هعیاح دشار ام دمو رلیدلوا لاحهدوسآ

 ود عملوا ع واح ندندنسم تفالخ مسرکح حلق هکی رزوا بودا كنج

 نالوا هد دادب د وسم سای دبا شمر و كاع هلیطخ دیک بو دیاطرش

 یس هلج هدک دا تئاراو زاربا یتکس# كدشار ب ویلبا عج یهئاو اهقف

 هددشارمهو راددرب و اود هنغددلوا ع واع نوحا یک ودعاافو هطرشوب

 یدیامدآ وه و هیفسر بولواراوطاو عاضوا قوج ل هندایسو تسانر

 هللا نایعا هل-ج و علخ دیبج وم یرلاوتف كنالع یتا د ودم مرجالف

 را I هل_هلوا م دآ راک رهرپ و فیفعرب هللاي تعم هر وشلا دون

 ناورمش وا ندا!قرش مظعا ریز و هد هروب نه 7 رلب داد س الحا

 هدنارس نالوا ه د دادغب ب وئاوا وع ندننتجز ترازو هلکعا اههتسا

 تاکریلاوانیدلا لاکدوعمم هش هن رب و یدلوا نوذأم هرزوا قلوادعاقتم
 ب واوا مدآرب ندالضف ناورشوناوب یدندبا مظعا رپ زو ییهسوک مان
 بواواتوفهددادغرهد ۰۳۳ یدیاراولیم هنهذم هعیشرادعهرهدودنک

 رلیدلوا رضاح هنس هزانج ځد یرزو كن هفیلخ تح تلو د نایعا هلج

 هذا قوج قق ب واوا هل از مظع ه دنس هکلا ناجی رذا هد ٤

 یک اح لصوم هد 6۳۸ یدلوا كاله مدآ یرادقم كب زویکیاو بارخ

 عج ن رکسع دوعسم بولوا ادب تشحو هدنرارا هلا يکدز ندلا داع

 نیدلا فیس كنودنک یدروقربب دن كزاترب نیدلا داع هد انشآوب یدلبا

 تعذح بواوا میثع هدنهاکرد لدوعسم ناطلس هکیدیاراو یلغوارب ما
 سی یدد نس هلبا رارف هفرطو یدردنوک ربخ اکا یت اھت یدردیا

 هر ودنکنرامههدص ینآداعهدقدل و لوصو هلصوم بوحاق نداافیس

 ی د لاوماو فح رفاو هعس هل تبوشوق مدآ هننا و ید همردشلول

 هعرز وا مب رد رک هدش كس مولغوا هدنش هم انو لاسرا هئفرط دوعسم

 یا نکل شابا رارف بول وا عبات دفوخ ند نکیدلوا هدنکرادت رکسع
 مس هرو وعییعرحردمش#ع الاسرا هرکفرط ورک تویمردتلوب همودنک

 تویلنا طظ تباقي نادس هژم اعء وب كداع دوعسم یدانارب رحم تالکود

 لاموب ب وردنوکهداع ورک یلام یکیدردوکو یدلبق لوبق ساب اده
 فرصو حرخ هر وغ وا د اهجو ارغ م دابا لاس را هزکفرط ورک
 هد 04۷ یدل وا هنب رزوا تافاصم یرا مویلادءب و یدیدرس ها
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 یدعا لثق بویر, و ناماو ی د ر وشود یتتصرفر كزابا نوک رب تبقاع
 تویلب اذخا حد یهاشکلم هرکص یدنلوا ضف هب یرعم یلاوما هل

 هرزوا ید دنلوار E هدالاب ید در ناطاس ه دعا یدکح ليه a زر

 کرک د هکر داو انب ڈاح دو ییعوا هرزوا ت قیصو تولوا تود هد ۰۱

 ندلان ND هللا ۳ رعسناطاسهخ رج سارا یدیاشع ارع رم هدالاب

 دوعسم نالوا رب ركل ی داوا نیش تن ءاشکلم ن دج ن (لرغط

 ۳ اال فط ب ویلوا ا ندهد و ناصع کا دواد یهداز ردار و

 توام هاکو بان ءاک یدلاروبعوروح a رزوا سا اشک هل اراتا اقوا

 تاید) تواوا تو هد رک ۰۹ یه ی دالوا لاحهدوشآ تولوا

 بوردوکر یخ هند رط هفیلخ نکل یدلوب را رقتسا هدتنطاس (دوءسندلا

 ] هو یدءرتسوک اطر دفراخ هغلوا هدئباذت قدوقوا یسهبطخ هدداد ود

 ل ریس تاع ب واوا یراج فال-:خ>او تدهر یدابا قوخ ندنفرط

 هلر مدعا سه هنا رھ كد وسم ول هلکع اروهط 2ک رح سس رزوا دادو

 هن طالسو لوخد هدادود ںواک ها ع د و٤ سم یدتاباح دن رط

 باره یس هجوع ب وهيچ هرکص یدلیق لوز هیارس نالوا صوصخ
 هاش داب لر طرک ذلاقباس یردار كا رعس بولوا مزهنمو یدلق هب راع

 دو» سم هدف رطوب یدنک هناسارخ بولود ورک یسودنکو یدابا تصذ

 ندننوف یردارب هرزوا حورشم هجو هرکص راددلاق هدشک اشک هلا لرغط

 كلا را صعب هدنس هنس ۵۲۹ رایدلبا تعاطاهدوعتم الاغ للاب هرکص

 یدکح رکسع هن رزوا كلا هلا دش رتسم هفیلخ هلیس> یرارغاو قافن

 هرکصبول اق هدنسبح تدءهرو ىدا ذخا ی هفیلخ دوعءس بواوا مزهءو

 لاسرا هدادغو ورک ییدتیلحو هل اصم هرزوا قوا هدتفلاخح مویلادعب

 یسهنس 0۳۰ یداوالوتقم هفیلخ هدنلا یرلبادذ هنطاب نکیا هرزوا قاق
 هکمرو هنسرمب كنب ردپ نددشار نالوا هدیلخ مدد ادغب دوعسم هد دلوا

 ندفارطا یدکح رکسع هنر زوا هاکعاعاتمایدتسایام یکیدایا ده دت

 هلذلوا یتربس ءوس نکل رلبدلوا هدنتناعا كاهفیلخ بولک ا او كل ولمرفاو
 تقاعو هصاح ی دادا د وعسم ت دمر: سا رایدلغاط ن دنشاب هن

 هر وار هش نب رکسعو یدابا لوزن هن ارس ناطاس بورکورګاو یدلناذخا

 نکیار ہر زوا بارطضاو فوخ مظع قلخ ی دلیق علع ند ضرع

 )۲) ( یر
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 "شرار هن رلشدا بک ب ودا امد نس هلوفهرزو مسورهاوج نیعالمار ز

 لدجح نا طاس ءدفدل وا یس هد 04۹ یدرردا قارحا هلذم ال وا
 ناطاس رلیدابا علخ ینایلس نودبا اشد ا یدو یس هداز رشم

 هکیدکح تعذعو تجز مظع بول قهدنسدح كاسایقشارض هنسجوارهس

 هجرف هللا قب رطر هدن اضمر یس دنس ۱ تبق اع رک مور رقت

 ضالخیجد یسارما نالوا سوب هل هلا یسودنک یدلبا رارف تواوت

 كنس هشت اط رغ رک هدانا و رایدشود هن رهش دمر هل اب توا و
 یدیاراشع | الدسا هتالوی رک دد یراج وک یر ره كنسا مارکس رکو

 یدلباد ادزتسارادةهرپ ینطاس نالوالئاز ندودنک هج رکا ره“ ناطاس

 ۰۵۲ ب ولوا لئاز ندودنک یرثات كمالاو نم کد روک نکل

 ت دعو ۷۶ ی رع تدم یداوا تود ند: رم جلوق ۰ دنلوالاعبر

 یسدازهرمشمهن رزوا ناسارخ هدننافو نیح ردشاوا هنس 4۰ یطاس

 هاشکلم یلغوا نالسرا بل ه رکص ندوب ردنا ف السا دو

 هدک دابا تافو قورایک ر ناطاس ز ردا رک ذ یطالس نالوا ندنداتحا

 یسهءطخ هد دا دغر یدک هنر هد ۸ ( هاذکلم هلو دلالالح) لغوا

 ی-هجو۶ هرزوا یییدلوارک ذ هدالاب یدا یکیآا كلو زانا ر ما یدنوقوا

 هرکص یدندیا دارم كع اكاح هلکنازابا ه دک دلک هدادشب د حڅ ناطلس

 لاءةتسایدج ناطاس بویلیا تغارف هلا یرلغادنم ور یسانرف ضهب
 توعد هشارس ید ناطاس و ه دعب ی دلیا تعاطا ضرعو

 تّقولوارتنا یدیاراویراءالغاناوترهاولزاا یدلیقبترت تفایض ےظعو

 :یدیاراو فی رحهرشتهرپ رلیدا لوغشم همدخ حالسرپ هرزوا یسهدعاق

 ررداراکنر هنوک هنوک اکا ید رلدآی د رد ا قاهر“ هرهلوک ب واک را ره

 یسهماح كش رح لوا نوحا لهر“ ید نوکلوا ید رار وڈالواو

 كل رەد رک رلیدلشاب هفعهالواو رل در و سود هئلاو رادد ردیک ه رز هللا

 دخ ناطلس نیزسکا قرهحاق ندنرللا هدنرک دنجما هج ه دان ز قیرح

 :یدش ود هلاکو بیر ب ور وک هاشداپ ی دشود هراو هرصق ینیدلوا
 زااسد راو هرز هدا یس ەماج هک را دروک ب ولو نب رح یدتارماو

 هتیارسویدعلاق تعاس نا هه بویلبا زظ ءوس هرزواكع ادب دص هب ودنک

 بوی وس هیدسیک یلاوحاوب و ی دلبق ظرف راتخا ه دننوردو یدراو
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 جاق ریما نالوا یک اح 2 وخ کا وا نکا دکل اکو

 ج اھ ید هدگنحرب هرکص رادود ه:ةرطرملتا جا سد یدراوهت رژوا

 نیکو ظوغ هبت ره لاکه رانا جاق. هدلراک دتا ليم هنفرط نعد بوغارپ

 رکسع بوش دیا دا رع دادا هراد ر خاو درط یرلنا كلذ ددد یدابا

 هل رغ تق اع یدسلبا كنج نیک د هم شخا نوکر و عج

 بواکر جسناطلس سرا. دابا طبقی ر اد جلو لتقو ذخا ىج 3 بویلبا
 هدنساحر و واود ی رامرح توردنوک یبا رلنا یدکحرکسع هس رز رزوا

 هک دنح ره یداوارصم هرزواكعا كلج بوغا لو ریس نکن رل داوا

 ید ال وا دیعم راب دلوا دنم زان ود د كع ا یر كتم هر و نک سریسا هز

 یدلوا مرهم ر“ هللا مهاب بواواعفاو نیهص لیاقت درس هرس 0:۸۹ و

 ناش ن و REE یدا راو Es یر | کم كس زود هدئناب اذه ي

 هعفدوب ویدشوکو د ید هعهدرپ هژارغ توادقانا هنن و یدلک هب بولود

 ربددالرا ن دندرا یس هشاط رف ی درک ۵ رهش ورح ب ولوا مرهنه

 التتسا هنن روش و هورابدع ارم ایرج هدر فصهرود نه E هرخالا تولکو

 رل؛دلبا رسا و یرارذو لو یز 0 هک ك دالصو ع توانا

 هدنکوا "رغ یارما هلج بویلبا س الجا هنر ز وا تن یهاش رعسو

 ساقلا ندرس رات نالوا یرلیر كراناو رایدروط ناوبدو رابدپ وارب
ENردکللاراد ل وا رڪس هئاوا نيول صاخ هر ودنآ ی روش وي 5  

 ھره لاک ن دنیفیک وب رک رایدابا حاومو لاره ی رک توشواک
 الد بوریک هنهاک هکت كن رهش و رمو ی دا ن دتل ب ولوا ردکتم

 راد دلب اژایتسا دن لب وط) کلاغ یسهفداط "رغ ئ دکحلا ند طاسو

 ندنفددلوارسا لر یدالکدشعاقیس لث هکر ا دتادا فردة لواو
 ن دهاش نایلس یلغوا د ن اطلس دانجاو اما نالوب ص الخ هرکص

 دن رهش ر وباشدنو رلیداب ه اشداب هن رل ر زوا یهیلا راشم ب ویلیا تڪ
 ی دکج رکسع هنن رر زوا یسهقئاط 'رغ هرکص رلیدلق رارق هدنا ب وراو
 یک یکیدنروک رایالا هغلواكانفوخ ن د هفئاطلوا ی رزوک كرکسع نکا

 هیلکل اب کلام یراک دشربا ب ویلبا بیقعت یرلنا رغ یایقشا رلدلوا مارهنم

 راشاب قارحا هلاب ی رهبصقو یر رهشو راب دابا باب و بارخ
 دک a یرغندهالا نت رمصحو دح ك.تک نالوا قرح ب ولا
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 یلعوا لدح یردار بو > رک ریس س یدالوا عطد یس هبطخ

 یاجارف یباتاب وزوب ب رک ع دوءتمو یدروتک هس هلی یکی لرغط

 جو نوعا کودتا نایصع ب و دروتک هنناق یدوعسو یدلبالتف

 هلایومولاسرا هب هدشک نالوایصاخندیکساو مارک او وقع هدعب یدلیق
 ه رزوا قلوا لیک و ندنفرط هات ناهفصا ها ردح یردپ یکب لرفط

 هب هر رغ هد 04۹ ی دلا تدوع هزاسارح یسودنکو ی داق سالحا

 هلکغانا ص ەز ن آ یک احمزراوخ هد orr یدل بق تماقا تدمر بوراو

 یاوهدنایهاشمارهب یسهدازردارب و عرب نده یتکلع توراو هن رزوا

 كالاها بوطورکسنا یک کودتک ب ونود راک یدابا بص
 هدنتسهنس 6۳1 ی دابق طی یمزراوخو درط یارهب هللا ی دادما

 یدلوامرهنم هلاتع ره جا ب وابا كنج هللا یزراتات یاتخ هاش رڪس

 مرهن دوحاک هتفو و راد شنو درسا جاف رما و رده رحم لا یسەج وزو

 بولوب هجرف دزنا یک اح ناسارخ هللا بب رقتوب یدیغوب ینیداوا
 یدالبادخا یتارعس هنكلذ دعب یدلبا الیتسا هن رنک اكنب راد ناسارخ
 مره” ك درل اطخ رح“ نکل یدتار 2 سس ید ت دھر هرزوا لاو مو

 ل دهن هنس 0۶۸ ی دالا ی راتعاو قلو ر یکلوا هرکص ندقدلوا

 هرراع هنا یسهقناط 9 هدهرو نەس بولوا راذک تاقوا هرزوا لاحو

 باد را نوعا هفناط ی راکدیدرغوب ی دشود درسا هدنلا كرلتا ب ویلبا
 ههاط ناناوارک ذ هک ردو یسلر) را ردنا تیاورلوف هنوک ىکا 2.راو

 ك رلساتخ تواوا عددا لهاو ندفاصا لر نالوا ۵ درهلاءاروام

 روح هل را 3 ناسارخو روع یوحم" هدّتفو یر التسا هرهلاءاروام

 لمسح یلطو یدو كماکحو هالو ن انوا نەت ھن ررزوا و فعل رل,دلبا

 __ مانرغمقاوهدناتسکرتباچن هفناطلوا هکر دو ځد لوقرب) راردلبقنایصع

 رهتاءاروام بوج وکرلتا هدئمانا هنیلح یدهم تواوا یرللاها تیالءرب

 لها هرکص رابدلوا زکسع دعنوم ندا حورخ تو و لواو رلب دلک هنن راد

 هلا دن و دږقو ذخا ینعم هدقدراو رکسع هنن ررژوا ندنفرط مالسا

 ید هدنراتالو بو وا موق نکش د-هعو ثاکنرب رانوب رایدلیق میلست

 سد یدیارل-ثعاوا داعباو درط هلل وا هنن رز وا لاوتم وب یرلتد اع

 بوروتک هل ر تل اسا یرلنا هسوک مان کنز نالوا i را
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 + ورک یرالخ وید ڭغا ف ون ردقزا هم وصعد وش بونا تةقش

 هلاہفصا دو رلبدلوا مهم ها تیک یو لدوګ هدعا یدنردنود

 كد ومګ تولک رکو یدل وا لوتقم هدعن ذوخَأم هدکنح ی انا بوحاق

 حد ندندرا كارلا بواوا مزه EEE YS یدلوو هتسود را

 رلیدلوا قلعه ودراتوئود ك واب كولب هللاباحو مرشیدلبا لاسرا ییربخ

 هسا ل رسو حسطق یس هبطخ دوم نوا وا ل اسرا ریخ هدادغبو

 یداوا عج رک سع قوح قف هنخا لدومح هداناوب یدنوفوا هبطخ

 لداژ ردارب هلاک یسدلاو یدلبا لور هنادمه تو ید رس
 ہلاک یرلک اح رهنلا «اروامو هنرغ هللاا تبا هدنم اقم یتا بولوا ملص هلبا

 یدردیاحاطا واد ردیلغوا كشادنرق هسا دوم دعا اسا یرلنانکیا

 دون هرکص ندنعوقو تاب اکمو تاللسا رح هءدد دار هدنرلارا مرجالف

 دومحو یدنلغ اب طورش بولب ر و ماطد یلص هرزوا قلوا دمع یو

 لوز هتغانوا كنس هدلاو لوو یدلوب هتسهچوع بواک هلل ااا ده ےظع

 یلولدومګ هکلا ٤ عیج هدعب یدالوا رقودو مارک ا ۵ سه لاکو یدلبا

 راب دابا تدوع هنرلناکم یرره بوللوا لاسرا مماوا قطان یعیدلوا دمع

 نفد ەدو رم ید هیراج هیکر ر, هک یدل وا نوف یسهدلاو لر هد ٥

 هنطابرتیدوط ییعاع كلا انا ده دوم یدفحو ریس لغوا ردوا

 هاش رجس هدنګ رات ۰٠١ هلا یرالواهرزوا ترک هدناسارخ دالب نیعال»

 .ناطاسهد ٩۱5۰ یداروگندهلق ایقشا قوج بوتلوا صع هلا یرما

 رارف هفرط رس نوجما صوصخرب كيرپ مان سیب د ندنع ابا دوم
 بویلیا ضي رحو ارغا یربتس ود رد هنب رز وا نایصع یادوس دوڅو
 نوا كلب نتي هدقدلوب لوصو هن رهش یرو یدکچ رکسع تبق اع

 فقول ېب ځد لوا یدلبا توعد هنس ود را بور دنوک یعلیا دوڅ
 ابقتسا یالایالا نی رکاسع هللا تلود ناعا هل اب رجس هدکد لک بوقلاق
 راید روتک هب ودرا هلا ع رکتو مظءتولابةتسا یدوجم بوراو یدردنوک

 یدلنا سالجا ه دنرزوا تخاعم هلا یسودنکو مارنحاو لینک ارس

 هرزوا كا مادا هدنتهدخ یلوا ورکو ملست اک | یسد هدب

 كب ماناجارق بواواتوف د ناطاس هدنسهنس ٩۲5 یدلیف هاتو ما

 رج“ هددادغب واوا كالا یسودنکو سالجا یدوعسمییغوا هن ر كنا
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 _ قو هاشمارهب یردارب ندنفرطوضبقو ذخا هائو نارخو
  یداک هن رهش نالوا یکا اراد ب ونودو ی دایډ بص لاو هدلا

 | هر لاک هاکتسوا یرمخ یناذو ل دحج ناطاع ی ر دار هد ۶

 بوروطوا هدناسواقایطو یدئوط نامو یارلت < ون تولوا ردکتم

 رلبدرواداش هدارفوهحوت را هان هدفرطرهو یدنابق ین: راوشراح كرهش

 هرکص ندنتوف دڅ یردار ی دروئلوا بیقلت وید ن دلارصان لوا رس

 لبجدالبو یدلیق راتخا نیل نیدلارعم نالوا یقل كهاشکلم یردب

 یدیفح ككلملاماظذ ی دلبا تکرحو عج یی رکسع هلتع رع یرهمت
 لتف ینا هرکص ی دا شلوا یمضعا ریز و ت دمرب كلا تاللارعف نی دج

 ید لتقف بیسیدندارب زو قازرلادبع یسهداز ردارب ثاکللا ماظا هنرپ و

 هالکرک هتبقل بولوا یمالغ ب وبحر مان زاعاق رس هک ردشلوا هنوکوب
 ٠ حته ندنس همش عاضوا یهیغس لوا اعاد هيلا راشم رز و ی دررید

 . یدردهزوک تصرف بود |ضرغ هلکع ارازا هج هدازنوک رب یدردیارحزو

 | ذخا یتفاخ ندم هکر نکیا ه دنتفایض كهيلا راشم رس تقام

 . .نوذًآمهلوخدو یدرتسوک هرلسکب یثاخ ب وراو هبهطوا یعودنا لر زوو
 بور وک رعس ی هریک رس تبوک یتشاب و ی درک ورګا تواوا

  هدک دایانامرف نلتف كنالغوا بودرغاح یباق ربما یدتک ندنشاب یلقع

 هللا هاشداب را یلتق رر زوو مخ ن هعفدوب نوا كرب و هتشررس هقلخ

 ندنا رایدعالتق شناخلوا هلا هناهب رب یربغ هرکص تعاشا هرزوا قلوا
 . دایقناضرع بوردوک یبا یسالک و الدوح یدیروب هنرزوا ناهفصا
  ردرلشیاالبتسا هتل ود یسارما رددص دو مداز ردار رجس نکلرلبدلبا
 1 ید ندفرطوب ید | عوحر ندتع رع تودد ردمزالقمراو هش رارزواهسلا

  یرکسعدوح هد ههو لواو ید وبعوقو نیفص لیاقت تولنروک كرادت

  هدهاکبلق »با رالرق یس یدکی دود ی رزو كنب یکسع | رس نویلبا هماغ

 . قوجوبد ردکر ک یهچاق هرکص ندعس یصاو> یدالوا لزم بوروط

 دوخان مرږا هبلغ هن“ دان زالوا هله جور ق جاق رعس نکلرلیدایوس

 رایدتروب یک بوروا لاکنح هرالیف یدلیامما بولد مرولوا لوتعم

 هلم جورب یرل-,حاص رل.دنود هبوربک بوک روا یرلنآ كنرکسع ناهفصا
 ۱ ۵ےس هداز ردارپ رس سا رلددلک ود هنرزوا دو تولوا رداق ھه طض

۰ 
[ 
۱ 
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 لوا بول وا فد اصم ها رع رب زو یوډق یدا شلک نوحا یکشت
 هیدط ا نکرد هن ز ا هعج هدنګر ات ۵۰۳ ی دابا دوعق ه دنع

 ذخاو رلیدلبا رادجنز ندنر, یکیار, یمظعا ریزو بوذیا موع یرابب ادق

 یس هلجج ب ولاربخ ځد ن راقیفر و رایدعا ش وخرس هدسبح بوئلوا
 نسطان د# هنر و لرع ندنرازو دجا هد ۰۰۶ رلیدئلوا لتفو ذخا

 نایصع یرلیلاو قشهدو ندرام هد ۰۰۸ ی دنلوا بصا ی دنعلا

 ندرافک هدیلاوحلوا هدعب عفد یرا هنتفولاسرارکسع هن رارزوا هژبایرلع |

 نالوا یزادرس و هدندوع نکل یدئلوا ذخا عالق ضع جد

 بولود ھهج رف رافك هاکعا تڪ رح هرزوا تافغ ب واک رورغ هقسرپ

 هک دڅ ناطاس مه دعا رابدلبا ت ستم لاصداو رل دص ا نسودرا

 یسهنس 0۱۰ ی در وس تنطاس ب واوا ےقم « ددادفب هاکو هدناهفصا
 هدقدلوا س ودآمو ی دابا تباصا د دش ض مر هب ودنک ه دک دشرا

 لغواراوندنارلبدشاغا هل یسیکیاو یدلیف تصو بودرغاح یتولغوا
 هدک دید مه رزوا لارا هیاش راد ن ی رغ هلا س ولج هتنطلس تخت
 یددردہساتم هسالوا رم صوص خوب ردتعاس سک ر تعاسوب هدارهش

 اکس رداکب سوخت نکل ر دتعاس سخنر وب لب لغوا دم ناطاس

 هيلا یوم سیدر, وباوح ودد لدلوا لتا هنطلس هکر د دعس هبت ره لاک

 نکل یدلیا سولح هدنطاس رب ریس ب وعیح هپ هناخناودد دو هدارهش

 هيلا یوم هلکعناالیئسا رجس ناطلس ب و.مک ن امز ق وچ ندنسارا
 هاشداپ هرکص ن درس ب واوا دهع یل ی دلیادب فک نداشت

 ه دکلام هلج لا ( ریس ندلارعم ناطاس ) رایدلوا هحاصم هرزوا قلوا

 لاونمو ىل اح ناو e a O یسلوا هدادرارف ی:طاس

 تدمر كقور ایکرب یشادنرق هرکصندنتافو كهاشکلم یردپ هک رد هرزوا

 بص یاو هن راد ناسارخ ینا قورایک رب دنع رات 14۰ یدلوا هدناب

 مانجا ندا ماها هلغلوا هدنشایکیا نوا زونه تق واوا یدلیق لاسراو

 بانر رک ع مظع هد ٥۰۸ بولوا معقم هدناو یدنلوانییعت كياتا هتک

 ناثلوب هاشداب تقولوا ندنهورک هنیکتکس ب ویلا دص هن رزوا هرغو

 ندتدم هجوب و رسو طیض یکلاع ل وا رکس هلک ارارف هاش نالسرا
 نافد ی رلقدلبق راخداو عج ن ددن-سو دنه رابد تایکتکبس لا یرب
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 تودیع اط رلنامرف یج د هکل اع نالوا هدّتلا یا رلیدروک ند_ےلف

 هلا یا دةیلخ د ناطاس هد ٤٩٥ رلیدل وا ریمدت هدلحګ یرلقدنلوب

 . هلاصم بویلوا كنج هعفدوب نکل یدلوا لباقم ید هعفدرپ هقورایکرب

 | رحوا هدنوک هلا یتاونع كل« دع بوا اق هدنطاس قور ایکرب رابدلوا
 جاقر_ رایدلبا ماسنفا یکلعو یدلرب ورارق دن رزوا قردناح 2

 رش هد رز وا یس هدعاق نیطالس بویم روط هناوق دم هدر و یا

 كنج هلی رب شادنرقیکیا رارکت سپ یدلشاب هفهردلاج هناخرتهم تبون
 . یدشود هاهفصا هلا مدآ رفت نا-بعطو یدلزوب دم همد وب رل دتا

  تبقاع یدلبا قیضاو هرمءاسح یناهفصا هدیدم تدع بواک قورایکر

 یدراو هن رهش یربوقیج لا مدآ رفن یللا زوب ندالغو طح لاک دم
 بول وا متصو كنج هعفد جاق رب هدنرل ارا هرکص ندنوب ی دا طیضو

 ید اوا ماس ندارطضاو شد وشنت کالاعو رل دل وا للاخ ندشک یک

 ثایغ ) یرد اړ هن رب بواوا توف الولس قور ایکر هد ٤۹۸ تبقاع
 | بوراوو یداوب لالقتسا هدتطاس تخت هدهرو نم هنس ( دجخ نیدلا
 مرا هک یودتا نط فا اع هب ودنک هدناو طض ن: رهش دادغب

 یدلک هناهفصا بوچ وک هدنس هرخ الایذاج هروب نم هنسو یدلیا لتق
 ین هفوک هزاعاق ریءاو یدلیق بص نشد هدا دود ییهسیک مان هلودلا سو

 یدردصاب یراهّتف بور, و ماظن هن روما كناهفصاو یدتسا نبيع صاخ

 یدانا نایصع راهظا هدن اهفصا سرکنم ریما یس هد از ع هد ٩

 عج رکسع رفاو هتش اب بویلیا طبضو الیتساو یدراو هدنو اهن بوقیجو
 دج ناطاس هلا ما ندا تعاطا هیودنک بویمک قوح نکل یدلیق

 دج ن اطلس ملا دخ و دیقو ذخا یسربکتم هلکلر و تل اعسا ندنف رط

 ۱ هرزوا تو ادع هنر لاک هننیعالم هیتطاب دم ناسطاسرابدنلبا هتفرط
  مرجالف یدرذیاعدقن هیارغ هن رزوا رافکن س هوا لاصیتسا كرانا بولوا
 نالوا هینطاب رقم هد رف ناهفصا بور وک كر ادت لکم هدنس هنس ۰

 __ ی هبنطابقوج یتقو لتقیساطغ نبا نالوا موق سدنرو حف نس هلق رذ هاش

 دش رب و لت یکللا دعس یریزو هد هر و نم ۀنسو ید روک ن دعلق
 دجاو یدلبا بدلت وند اللا ءایضو بصز دا ىلغوا كکالا ماظن

 هتل ود رد هلکم روک ط ندیل او بول وا عقم هدن رهش نادم
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 ولره د نکلیداک هاهفسا قور ایکرب هدانا وبیدردغ و ین نوا ماعا

 رهوک یس هلندا دو هدعیدلبارارقهدنا سز وخ بوراو سدرابدجآیرویق

 هدم یدنودوا یسهبطخ كهاش دج هد داد هد ۲ هلل! یهس كد[

 دعفدوب ریدلبا كنج هر هد 1٩۳ بودا عج نب رک سدو قورایکرب

 هدناو یدشود هنتعسناسارخ بوحاق هللا مدا یللاو یدلوا مزن قورایکرب

 ار عس نکل یدد ءهرک هرهشلا ءاروام بولوا عج رکسع رادتمرب هتشاب

 مدایدب نوا طعفتولبزوب جد ۵ءددوب قور و یدشوکود تورهرو

 اما ضد هنشا هن كر هدا بلغت دلا ضعد هدعب یدلبا رارف هلا

 بواک جد ارعاو رک اسع نالوا هدرزا ندنف رط دج ناطاس رل دلوا عج

 جد كنجر هلأ دح ناطاس هنن هد ٤٩٤ رلیدلواردو كی یللا هلج
 قورایکرب و یدنلواذخا کالم لاد وم بولنا دماغ قورایکر هعفدو را: دلبا

 هنفرط ناج رج هللا مدآ رفن زویحوا د یدعا لستف هلیلا یدنک یتا

 هنفرط كنا د-م سد راب دا سا دنرف نوال هلبا رس رانوب و یدقیح
 یسکیا بوردنوک دادعا لکم خد لوا یدلبا دادتسا بور هدنوکر یخ

 یرکسعرهنااءاروامو ناسارخ رجس هدعب رل د۱ قافتا هنتفلاخ قورایکرب

 یدلواهدانز یراتیمج هک دتکو رلیدلوا عج هبا د یردارپ بواک هلا

 نالواهدنناب یدک هدادش هلبا مدازا بولیغاط یابتا هسدا كقور 3

 ینلاوءا كعالخ هددا درب لرهدیک یدا مدآ یالار حاتحو جآ جد عاجا

 هکندباشراو هه مر ند هن رخ تلق هسلا قور ایک ر رلیدلشاب هحارات

 رعسودج هدانناود یدم امیج هن زامن ماربب هلغلوا دوقفم یماسحا باسا

 تیاصا ض رم دد شرب جد هقور ا. کر رل دشرا د) _ع برق

 4ییرغ بناحو رب دب وق هنګا هغحر یعابا هلغملوایاحم هتکر ح یدلدا

 مارکآ هرلنا هقیلخ رایدلوا لخااد هدادغب نولک رکود سو رایدروک
 هدد ادغب لدجخو یدلبا تب اکش ندقور اکر تویلبا تعلخ س ابلاو

 شلوا بیرق هک اله بواوا توم فرمّشم قور ایک رب یدنوقوا یسهبطخ
 دنطا قوح یف هدنس ودرا یداکح هذرط رب و یدلو تقاغاوریک نکا

 هلا تح ار هدنرارد اح هکک و یدرارزک هلرلهرز یعارا هل-ج بولوا

 هینط ا ځد هدنعح قور ایکر هدننس قلخ ید را نه هبوب وا و وا

 هلنلوا لص او هن” رربخ و یدلوا وکتفکو ید ردات ام هبه ذم

 یبهینط اب ق وج یتق بویلبا شیتفت یک کرک یب ود را هک ات یدلبا رھا
 (RD) ( ی )
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 ۰ شفت هد هب ر اح یانلاو یدزوب بودیا كنجو ید راو هنبرزوا هلغلوا
 یضد ام هدکلم یدلوب لالفتسا هلا تاک قور ایکر ها-غل وا لوتقء

 - رهتاءارو ام نوش را یس هحوع كقور ۷ هنر یدالاق

 كلا قور ایکرب یدلبا طبض یرات الو لوا بوک هروهظ هدنکل اع

 توزو لوا ید ردنوک هلا رکسع یی یروب یس هج وعرکبد هغ رزوا

 . نوغ راو یدتا لسقو ذخا ینا نوغراو یدلزوب هد هعفد یعکبا
 راثلوا رجاع تیافب ند ودنکاخ رهن ءارو ام هلفل وا مدآ هشیپ رب
 ندر وج قلخ بولوا لوتقم هدنلا یرامالغ یدنک هد ۰ هلهیدیا

 8 موجو ها رجس یشادنرف قورابکر رلیدلوا صالخ

 . نوغراو نييعتربز و یعلاوبا یلغوا كني رنطو ك اتااکا ی کی نیعتمرپ مان

 تق كنوغرا هدرافدلو لوصو هناغماد یدیا شاتف لاسرا هن رزوا

  رابدا مالعا هف ور یک رب یلاوحاو فقوت هدنآ بولوپ لوصو یربیخ

 بولاق ندلاو یدژرا ه ودروا بولاق هدب رج ندن اهفصا قورایکرب
 . یکلع ودرط ین-س اما نوغ را نال وا هدنآو راد راو هرهثلا ءار و ام

 هلک | اجلا بواک یدیاراو یلغوارب هدنش اب یدب كنوخرا رلیدیق طبض
 . ن رلص اخ نالوا هدنن ام ز هاشکلم كن ر د و مارکا اکا قور ایکرب
 هل و هلوا لوغشم هنتي رت هک یدلبا میلس هنس هدلاو ودنک و نیم اکا
  هدعب بول وآ میطءو رسم هب ودنک ید الب رهثلا ءار و اهو ناس ارخ

 نا طاس امدقم یدقارب یلاو هدلب یرعسو تدوع هناس ارخ قورایکر
  ىلغوا رد كماظذ هنن . رب و لرع ندنرازو ىكلملا دوم یلغوا کالا مان

  بودیک هت اس ارخ ناطاس هعفدو یدیا شعا ,ظعا رزو یکللا ر د

 را ھ ن دنس هن اط دارکازبا یک اح ناح:رذا هدفدل او یلاخ ناهفصا

 دح ناطاس یلغوا هاشکلم بودا قافنا هاکنا دوم یدلک هل اهفصا

 هد ۱ یرلمالع ز ارم هداشاوب راد دلق بیفرت هل ایصعو لاسرا رخ

 ِ دج ناطاس هدن رهش ناوعگو یدعلاق ندن اهفصا دوم بولوا لوتعم

 یک آل رکسع هدف رطوب یدردتا نایصع بود كيرحت یاو یدراو هنا

 یربواک دخ سپ رابدلک هتناب لد بواوا نادرکو ر ندنفرط ناطلس
 رایدعا سإحو ذخا یهدہز یسدلاو كقور ایک رو یداق الیتسا هن رهش
  ذخاد ؤ٠ هعقدوب سب یدآ شلوا تاعهلرع كد وم امدعم اهیلایومو
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 دمع هرزو كعا سالجا ینولغواو یدردنوک راربخ هتنطاس نایعاوا رها 7

 نوحماسحوذخا قورایکر هد ارش نالوا هدن ابفصاو یداغا قاثیمو

 هدنامفصا قحاوب عویشیربخیتوذكهاشکلم بقعرد نکل یردنوک مدآ
 نکل رایدایا تەب و جارخا ندسح ینرایکرب یعاستنا کالا ماظ) نالوا

 یل-غوا نال وا ن دنوت اخ ن اکو كه اشکلم | ما نال وا ه د داد غب

 رلب دلی س الحا هت هدنل اوش ٤۸5١ یدوج ( نیدلاو ابئداایص ان )

 یدبایص هدنشا تردزونهدوح ار ز یدلوا روماردم نوناخ ت

 بصا مظعا رب زو ه-الغوا یالا جات نالوا كرش هدنساتو كمءاظذ

 رلیدابا نفد هدناو رایدتلبا هناهفصا بولآ یس هزانج كه اڈکامو یدلبا

 ندفرط رب یدباشفک هفرظر بوعیح هدنزاک ددر اندرو قورانک و
 هبارطضا تکلعو یدکحرکسع بویلباحورخ شات یر دار كهاشکلم ید
 هفحالس هل س هظح المكم بو تيش هشروما نوئاخ ناکرت یدشود

 اکا سفت ید یک احناج:رذآتقولوا هک هننک مان لیعاعما ندنسهلساس

 هج هل سا مما تلاع یخ د نصهوب نکل یدشود هنسا دوس ك٤ا. وزت
 ( قورایکرب هلودلا نکر ) هدننطاس ر رسالا تداهن یدا اوا ریذپ

 ندنآ ی دلبا س ا تعلخ هیودنک هقیلح هد دادفب یدل وا رقتس

 یدلوا ت وف یخ د نوت اځ ناک ر هد اا وب یداک هاهفصا بوقلاق

 كقورا بکر اما نکل رلیدشروک بوراو وڈراق هنش ادنرف دو سد

 كنغیدلوا لخاد هن اهفصا یشان ندنرافداوا هداد اضر هنغیداوا هاش داپ

 رج لم هن را زوک یر دارم رلیدتا سبح بوت وط نوک یس هت ربا
 یط مو یدال هتسخ ندکع> دوج هداشاو یایر تح یدا

 ردقوب مدیما ند دو ےن هک ی دیده اما یسش ا ےکح یدلوا دنشه

 یدعانم.تسا كا هاش د اب یخ د یشنت یرد ار كهاشک.نسو
 سرد سالجایئآراحان هسرولوا توذدو رکا دا هظفاحم یورایکرب
 نوک جاقر هیات رابدلوایصار هزوسو یس هلج رد هدرگلا قورایکرب

 ندقورایکرب ارا هلج هدنلاوش 1۸۷ و یدلوا توف دو هدنرو رح

 یدندا مظعا رب زو یکالاد, وم یلغوا کلا ماظن رایدلبا تعب رارکت

 تع اطا هل اب ارعا ندیا تالشکر مس هدفارطا هلبببس یریب دت نسح كناو
 هدنسوه تنطاس شال یس هحوع بودا عج رکسع فور ایک رایدابا
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 هن تباه ن دناتسک رت "یصاقا بولوا «اشداب ناشلاعطع ردشلوا
 ندنلا رقمورو یه ا ناور ینامرفو مما لد هماش یصاقا نددودحنیحو

 شاوا توف یبلطهرب ب ودیا ربع ییایند ی درولا هی زج اربجو ارهق
 شوخ تاغ ا نزوا دادو لدعو ما ظن قثو نوت و یدیا لکد

 هراکشو دص یدیاولرکب ل ریفوولب وب هنرواو ضا بواوا هاش داب تروص

 ب ویلبا یوآ نوک روس میظعرپ نوکرب هک هلیو-ش ی دیا لئام تبافب
 یدالوا باسح ناوبح سۇر ك نواراهیاص یراکشنانلوالتف هکیدت ارعا

 فوخ ندلاعتقح نوعا یییدلوا اله اضتفایم ناویح ردق و هاشکلم

 یب هدعاقو هد راکشره كلذ دعب قدص نوتلاررپ هثشاب ناویح بویلبا
 یشادنرف هک رد ور ی دیا هاشداب فاصنا بحاص ی دلبا ارجا

 هال اماظن ق جاوب لوصوربخوب یدنلوپهددادعب هدک دایاحورخ نشت

 هرشط رایدلبا اعد و رايد راو هنتراز ههج و هللامرک ىلع ماما دهشم

 كرهاشد ا ماظذ یدلبا لاؤس وید كدلبا اعد هنوک هءاشکلم هدقدقیح

 نکل مدعا اعد هل و ن هاش کلم كحوبد مدا اعد هنس هلوا روصم

 یا هسیا واربخ هد تما نیغنقره ندعادنرف هلا نب براب هک مدید

 ییصح 2 هب رق هد ادح هدقارع هکر ردبا تد اور جدر هلا رق ظعء

 لاه رد هه اش کلم هداوب بولک هخاکش مدآ یکیا ندیکت راج نال وا

 ناه رایدایا یکشت هبت ره لاک ند روحو مط یراکد روکو رایدنوص
 هب ودنک ندنفرط یکبا هکات یدلبا رها هغ رح لوا بوغا ندننآ هاشداپ

 یسیکیا راچ ان یدلیا ماربا راپدلبا عانتما بودیا ایه راف رح را هشپ اب
 یدلک هنارس كه ا ڈک ل٥ ناب هرزوا لاح لوا بو وط ندنرلکی یکیا

 هوب م دفاو یدپ وا ر, هدنوکوا بود رکس كسم رایدلبا ربسخ هر زو

 ن راب و رل_تلوا هدد مس رلهدآوب هتشاا ل کر سا وا هن كحود ردلاح

 E هن نامز لوا رد راکج هتلبا هقح روصح هلا لاحو ۳ ین وک تم ای

 . یدلوا راسمرش هبل مم لاک كالا م اظ كاج ود م هر, و باوج

 یرتنامرف تلادع دک وم هکلاع فارطاو اضرا هرژوا یرادایح یرلش رحو

 نح رد راو یتا :سحو تار ق وج قق كه اتکلم ید ردنوک

 ددا وا توف یدبا هاشداب رادندو عرشنعو داتتعالا حکو به ذلا

 نالوا هدنا یویلباافخاو مکی نوم كنا نوناخ ناکر نالوا یوئاخ تقو
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 نالئو م دابا عقد هللا ريب د نسح نب هدک دالک لز" یلک ه-لود بودا

 ب ویلا دع داوم ها كر هید م دا نیک هل وش ی هتف نالف تقو

 را رردنوک را ربخ هلب وب اکب یدعش ندمگیدرب و ماظن هتطاس روما تبقاع
 هدعوک وا مب تاود وب یرارق كنج ات یرلنطاس نوسلوا یرلم ولعمو
 ی ات ید كلا هس رول وا قح لایق یغابق كناو دو رکا رد 4-ه روط

 بوةیچ ندنر وضح راک یدلبا مالک متخ وب د رول وا نوک: رس
 ههاشداب نوک هتریاو راهدیا مارا بوراو هن رد اح هک راد دلبق تروشم

 للا رببعت نسح بس انم هتقو بویلپا منک یت اک كکللا ماظذ ہدلراقد راو
 روقلا ىلع یسبمدآ كلوت اخ ناکرت نکل را هدا تناکتسا ضرع ندنفرط

 بوناق شب هللا ید ناکرت یدلیا هدافا لیصفتلا ىلع ییارجام بولک
 رلددربک ههاش روّض> بواک رام دا لوا یس هتربا یدلف عيلبت ههاشداب

 كما ظن رلنو ارز رلددلبق لقن هنوک ی رغ یسلح هرزوا یرهرو اش مو

 هق وعح سا ىدا راو قح هدنر ز وا كتش ر ره بور وک نْفطا هح

 یداتوس هل و ماظنربخ هاشداب تقو لو ا رلیدلبا تنایص یتفرطو تباعر

 یس هلج كج ودیعدعد هل وب و رپ رفت قییفک هرز وا یکیدتشدا ب وب د

 ینیدنلوا رک ذ هد ال اب هاشدااب سد رایدحا توکس بولاص یغاشا شاب
 ماظذ نکل یدریدتا لتق یم اظ بودبا مما هپ یلید باش لوا هرز وا
 توف هدنرو ره نوک چ وا زو وا یخ د یس ودنک هرز وا قطن كکللا

 قوح هدنعح ماظن رصد یارعش ی داوا لتحم یرلتلود ب واوا

 هدنساب و ر یماظف یسپ رب نداحنص هک ردو رح ر دراشعد را هرم

 ملاح هساوا روچ نروا جنز اکب رکا هدک دتا لاوس ن دنلاوحا بوروک

 شعد یدزرلوا ترفْفم مراهانک مسل وا دیهش نعل یدید یدرواوا ناسع

 یدیا مدآ وةعلارشک و یسو ن امل سو رادنند لضافو لاع هیلاراشمرپ زو

 لبوط یسودنکو ی دا ف وغح هلبا ارعشو اب داو الع اباد یسلحو
 بویلمالرت هسروناوب هدشناهنوک هن هنوقوا ناذا هک تقو هن ىدا تعصلا
 یدرب ماعطبوروتوا هل هلبا ارفف رنک او یدرالیق تردابم هزاغ نامه

 ر دش وا فینصا راب اکلقتسم هدنفاصواو ردشلنااس رمخ راناقوح

 كلاوش یسهنس 4۸۵ و ی دراو هدادغب ب وهلا هاشکلم تالد دعب

 هنس ۲۰ یټ دعو ۳۷ یر یدلبا تافو ند هقرحم یاج نوک یعجوا



(t۰) 
 ثب دحو هدف هيدا مولع تو وب هلا لاحو یدرلبا تنه نوح ا

 هاک بوڈیراق هراتمدخ یربم ضب هدعب یدلبا لیصح تراهم هدنرلتف

 دواد یردب كن السرا بلا هدعب یدنک نامزر هرزوا تین هاکو تلود
 بوشر هنتمدخ كناداش نٍایلعوب | نالوا یسلاو م: ندنفرط یفویلس
 تویلیا تکرح هد ال هدروما یغیدنلوا مادخساو هداز ییرقت هک دتک

 هنالسر !بلا يکللاماظن هدق داوا یضتح یلعوبا یدلوا ندنتاود ناربدم

 ندنع هيلا راشم بولوا نانا یبافک لاک همنتم دخیجدكناهلکعا تیصو

 هکر دیو ره)یدند | عظع ارزو یا ظذ هدک داباسولج هتناحاس در هرکص

 ۱ یی یسوط نسحوبل لغوا هدئنوخ نيج هزالسرا بلا غوا جد كيدواد

 ییآرو تروشمهلا ودنک هدشباره بولبب ردپ کو دک هرکص ندکدلوا ن
 لغوا هدقدلوا ,توف ید نالسرابلا بویلبا تیصو وید هلال هرزوا
 قیصو كنرد هاشکلم رد-نابا تیصو هرزوا لاونمود هّیعل هه اتكلم

 باک ا هدنعح هلمجورب بویلبا ےل هشیافک فک یروعا هلج هرزوا
 وز كهاشکلم نکل یدرابا افصا یی رازوس كدسح بادراو ضارغا

 یهاش داپ ن اک رت اکا ارز یدیا لک د شوخ یسارا هلبا نوت اخ ناکرت

 هد هروب نة نس تبقاع یدرلبا عنم تاللا ماظن ںویلبا بیغرت هرلشبا هتسب اشا
 یهاشداپ یاضر فالخ یدنا یک اح ور هک ناقعیدشح كکن اما ماظن

 لاوحا بوریک هتشررس هن را كن داعاو داسح سپ یدئلوب مدشبارب
 هدنسامنت ههک نیفلوا تصرف دصَرماعاد یخدلوا رایدلبا هدافا هناکرت
 ندتلود نانیعا مد لوا یدلیق باضغا هبنرم لاکو مالعا ههاشد اپ

 هدا راو کارتشا هد رتاود مزب رکا بوردنوک ھم اظن یراهسیک جاقرب

 هوا رط و مزب یسودنکو هاشد ابزب رکا مل هبلیا تکرح هروک اکاو یل هلی
 . كنعاتاو دالوا ادع ام ندودنکر دکعد هنالینساو بلغت هرتلود هبن وب
 . هلج زا ز رد هدکعارلتح اضف هح بول اص بلغت عب هتالو رب یربره
 یهدنک وا بور دنوک مدآ هک زسا شعاهلوب شعز هلی وش هدو م ناک

 ودنک ید نوناخ ناک ر ی دلر صارخ ربمآ سود عهردلاق یراز:تاود

 هنب رداح كماتطن هدنجما هجك بوش و هلی هلرانا نسر ندنرا دق
 یغاشا یخ د ماظن رلیدلیف رب رفنو هدافا ین اک كه اش د ایورایدراو

 روهظ هیطق نالف تقو نالف هک ردیلکد یمولعم كه اش د اب بویعوق

 < كوا



Cora: 
 ها ٹکلمو راب دراو هنن روضح هفلخرارکت كلذ دع یدلبا راماعذایوج ق

 بوراقبح ناخ هلکعااحر رار کی دمر ویلا هفیلخ یدل: ااجر س و تسد

 هكا ماظاو کا هنا و ید روس هن رازوک بورلاسوب یلاناطاسیدرب و

 ماظن رایدلیا سوب نهاد بولک ا ها هل اب هدهبیدرب و راتءلخ رغآ

 لای رها هقیلح ندنایدلیف ی رەت هب هفلخررررب یرلنا توروط هرزواعابا

 دن رزوارهتاءارو امن اطلس هد :۸۲ رابدتک هلاههصابولود هد ۰

 نالواررع هن رزوا بواک یل لا ندتفرط یلارق مور نکردبا عج رکسع

 هنعامرا نوهج _نورووک هل ی چلا كاللا ماظن یدروتک یلام

 كرلح الم نرو یرطسعو ذخا یلام ید روتک كیعلبا هدنرل وصو

 یدانا افلا بعر مظع ۰ راک بولق هلا قیرطو و یدرب و هنترجا

 ید رب هسیک یربغ ن دهللا ین رص حو دح یخ د كرکسع هقیقغ | یف
 رلب دعا رست كلام رهثلا ءارو ام هاو ارا و دنق رس بوراو ندلا

 ماظد ورلب دلنا ثکم تدمر و رایدلک هد ادغب ورک هد هات دءفد توودو

 را هن اخولقاکت میظع نوجا عا لوزن هّکدلک تاود نابعا راسو كالا
 خک ردیک و وک د راب دف عو تا
 یوک ین وا كنن اضمر 4۸0 هدقدنلوا لوزت هنرق دنو اهن.

 هنی رد اح مرح هلبا هفح « دعب بودا راطفا ه دنغ اتوا كل ماظن
 بوش هلال « دنلکش ردا لاح رع هر ودنک تیک هزاتر نک ردیک

 یدلف نیش ن اج ملست تعاس لواو ید روا رصحرب هنه اک رکج

 رای دابا لنق بوشوا هنشاب هدکد شود بوش الود هنر اپ ارداحیغانا نکر او

 رلضءد یدناباش ید مانینادالا رهاطوا ندا هقلخ لحاصا  نسح

 كرزو ردکح هلکیبصفت هکر رد یدربدتا یثیاون بوردنوک هاشکلمینا
 یسودنک هاشکلم هله یدیوقولغو هتف هدنس ارا رکسع هل بس ییداهش

 هدنرهش سوط یسهنس 4۰۸ یتدالو كکللا ماظن یدلبا نیکسا قلخ بوش

 یعظح ترازوهنس ۳۰ ورع هنس ۷۷ رد هرزوا قلوا نام جر یلاطو

 كمدآ یتاقه د رعقفر هدنرهش سوط هدنلصا ردشم روک تق و هدن دنسم
 یردق هفع وطانادوسر كن ردب یدلواتوفیسهدل اونک را ه«بواوا وا

 كءرزما تفعو رروت وک هرانوتاخ یلکنماو رواا هنغاجوف ینا بو-ٍلوا



o۳۸ ) ( : 

 هنلود هل-جاب ارز قوب یرمصحو دح هک عہدیا لیصح لام ردقلوا
 كلذ دعب ر ولوا لصاو هنفرط ودنک تکلعدارا یرثک | ب وبا الیتسا

 یهاشداب بویلیا بیئرت تفایض یظعرب و یداوایعوعس» كماظن هسسدوب

 یرهلوک هدرک تدبر كما ع یس هلج هک یرت مالغكي هعنر و یدلبا توعد

 كل ماد هدقدلوا مات تفایض رایدروط هدتمدخ ماقم هلباح الس لکم یدیا
 ۱ ی مشع كلام دارا نوجا ب هس راعق انم ۳

 ردءعلوا مد ر دکح رک ز وسون E EE رولآ یسودنک

 یعدنک هلرانون و esl فرص هرلح العوشایلام مشیدلا نکل ردراو مدارا

 یی رللف تویلبا سم ۰۳۹ جد یتغو> و مردی دظداع یکتلود كتسو

 مرولح هروک هن یر ثیاوب ےس هما لام ترا م ردابلج ه رک هرط

 هلا هقرخر نب ا ضعف نس هلج رد ٠ درکلا ماغاخو ام هلج هتسداو

 كالا هلا هشدار را هلکعا ل اعفناو ر دکن راهظا بود مردیا تعانق

 ب ویلا ناصع رارک# (سگحدهد 8۷۷ ی راکح لم هس را 5 ك

 یسلاو ناسارخ هدک دشرا بد رق هس رس و ید رو هن زاید ناسا رج

 هاشکلم ا وک یدلبا ببر بوتکمر هللا طخرپ هباشم هنطخ كکللاماظذ
 هوا شاوا هدنس هظحالمقعصابیفکت ب وشد ربا هلع بب رقهلارکسع مظع

 یکروبوا هدلحرب بیرق هبودرافب رح لوا هرزوایملنویدرب و ه.دآرب و
 شکن یدراقیح یب وکم هرکص ن دعارا مظع هدقد نلواذخا ب وتان
 هس! واري دن وب رکایدحاقو یدقار نسودرا تویمهلوارادنابهدک دروک یا

 هرکصندآ چ وا هلغاوا هدلح قارا ناطلس ارب ز ی د رولوا لکشم لاح
 هدهرول نیدنس) یداکحلیم دن رازوک بورک هلا شکن كلذدعر یدشربا

 ۰ یندآ بول وا یلغوارپ هاسشکلم « دنرهش راعس مقاو ه دنرادد هر زج
 جم یدلوا روه شم وڍد رڪ“ ندنک ودعا داوا ه د رهش لواردوق دچا

 توئودو یدلبارینعسآ كلام او ماش بوکج رکسع ماش هد ۰:۷۹

 9 بوتان هه لوا ی دل وا لحاد هدادغر ۵ لس هایده روب نص هنس

 یداغ وا ناکوج و بوط رفاوو ی دراو هنارس هقیلخ نوک یسنریا
 ینهریتعم د ھاشم نالوا هدفارطاو هددادغد بوراو اعم هللا كاللا ماطن هدع)

 یدروک نس هناا بوراو سز دمودنک كاللا ماظذو رلد دلیق تراز

 هاش مو العو یدوفواس ر درب ل دقن رش تددجح اک بت یسودنک و

ST 
e . ۷ 



( ۰۳۷ ) 

 ولد ز ردبا حجج رتءانب هنتاذ ف رش كنا هسررپ و لام لوا ځد هذال کا

 ردزوس هنوک هنو دج ن بطشم هيف نددیفنح ها یدلبا دارا تاوح
 لاماکا ردهدنسهاثم ی دبعو ی راکتم د كز هغ رل دا رککيدد زس

 كج دا حاضباو فشک یلاح تفیفح ب ود ر ولیرپ و یعاوج هلبا یتیلکت
 یدنلوا حاکن دقع ب ولآ هالا لا كهاشداب هل و دلارذف ب ولی رب و اضر

 هب م لاک بولو ا توق لغو او لکو سر مان دواد كهاشداب هد هرو نح هنس)

 نعم ت ویهردتا ضد ی هزادح ل نا تا دو الرح لاک ی دابا ست

 هلیج وک ب وبا دا رم كلَءالتق ی ودنک هعذد جاقر و ی دروط دکل وا.

 یدیاهدنتم وکح بول وا ییضوارب مانالن | لاج یخ د تاکلما ماظارلپ دا عنم

 هدهاشروّص>ح هدراهت ت ولوا یس هرکس مان لرفعح تهاشکلم هدفرطوب

 قد رح ب ولوا یع وع كلاح 0ا اوحاو ید ردا د لقا یکالامالظذ

 ب واک هب هنطاسااراد نوا ص وصخر دعفدر ی دعا نيک و ظرغ

 گر تاک هرب و ی دروک یکرفء> هدو دلوا لحاد ههاش روصح

 یددنسردنآ تکرح فاک ی هلو هدیهاشداب روصح هک ردراو لدح ەئ

 تووط یک رفع> دنهدرد ی دتنا رها دن رام دآ یک ی رلق دعیح هرمدذطو

 ب وهلا لاح و ماظدو هاشدا کالذ دعا رابدر !هیح ك ن یاید

 هدق دنلوا تدوع هناهفصاورمک بود اٹ کم هدلا تدمر و رلیدتک هروباشدن

 ك اسار EE هداناوب یدااق هلا هاشداب لاج ی دعیح ورلبا ماظد

 ی کاکا لاح هس ول ردهزالاکس یا یدک بود روا سلاو

 كجود رارب نیسل | هل یشنابلرمغا مزال مای یدنک رهاظ هدکدا لاوسود

 دی۶سب یدید مردیا لق نس, هللا دوخاب نسردیالتف یلاچجا یدعا

 لاوما نسور ندنراراکمدخ ص اخ کالاج و لاعا هلبح رازه ب وقیح

 ا بقع ردو ی دردعا ےس لاج ب ودا عابطا هل ایلذب ریطع

 بویلبا تب رعت ن وجا یلغواو ی دشرا نداد را كکللاماظا ب ون

 هعقووب یدرب و تلایسا ود همکج لا دهن کو دن لوا مو لغوا كنسن

 ی دا وا تسایس كاللا لاک نورلادیس هد 2۷۱ ر دنلوع ووو هد ۰

 قافنورع يکللا م اظن ههاشکلم ب ولوا م دآ نیعتم هدّملود هاا یوم ارز

 ندنعابناوندودنک نسردبآ ملست هملا ےب یماظنوب رکاهک یدیدو یدلبا

 (۷) ( ین )



۱ ( ۰۳۰) 

 هرصب بول وا ید هبت رم لاک هک یدیا راو یدوهدرب مان نالع نا
 یتروع هد هرصب هکیدا هد هبرر یسالتسا كدخو ییا شعا یلصحم

 رلیدتک هل س هشال هسواراو هداب نارعا رد هنادعام ندیضاق بولوا دره

 هاشکلم هد e بولوا دتع لد هنګ رات 4۷۲ هرزوا لاونموب
 نالوا یس دلش دادغب یدقیح نوعا راکشو دوص هنس هیج ان ناجزوج

 1 هللا هاش هدهاک راکش بولک یب ارش نیکت راخ هللا نیبآ رهوک هلودلا دعس

 هنیاتق هرخ الاب بویلبا هد افا ییک کرک, یلاوحا كل دوهب و رلب دشول وب

 هب مم لاک تاللا مان ند ههقوو راد حا قرغ هیوص هلر, نامرف رادصا
 مظع ر ههاش هدعد ید [تبقوح ظا نوک جوا یح بولوا رله

 نوا یص وصخ یدوهبو ید هده رفاو ققو بیت تف اض
 كن دوهب یدلیف بییطن ن رطاخ هل رب هیلسن یخد هاش یدلیا مسرفاو
 یتفاصح هرصصب نیکنراج هن رب كنا ردشلوا ضبق ینوتلا كيزوب هبیربم

 هد ٩۷۳ یدلبا لوبتهرزوا كمر وتآ سآرزوب ونونلا كرزوب یونس

 رانوب یدلاچ یب هم اسا كنيهاس رفن كيب یدب بویلباهاقوه هاشکلم
 بویهرتسوک اضر هصوصخ وب ما ظا نکلیدبارلشهرک هنیزلر بواوا هنمارا

 همش رپ یرمغ ندلوا رکس-۶ ردوو یرلتعنص رر هدرلا لرلتوب هه اش

 ر ردیا ثادحا هتفر بوراو هدنروص یراقدلوا دود رم هلبوب را نه ارپ
 كج هل و هرودنک یدع لام قح هاوا فرە نوا یرلءفد هرئص

 تافتل اهن زوس كلا هاش نکل ید د زس عا زسرولوا یناعضا كيحاوم

 یشکت یشادنرف ا شود نور او هغءاتظ لوا س ر "یداف

 هاشکلمیدلیف نایصع راه ظا هلر الینسا هکل اع هکارب بویلبا كرش

 . هثب رزوا ناسا رخشکت یدلوا مدان هنک ودنا لوق ییأر كکلملا ماظف

 یدشریاهلبا باتشندناهف بول هرپد كااحهاشکلم هه نکل یدیر و خد

 . هللابیدنقم هفیلخ ۸۷۶ رلیدلوارلص بورک نول صم هنب زارا هدانئاوب
  هیلبابلط یتسهع رک كهاشکلم هک یدلیالاسرا یبهلودلارْعف یمظعارب زو

 نوتاخناکرت هجن هلی كنا كل ماظف بوتلوا رکلو لیجت اغ هدنلوصو
 قالقتک ریو یهاشداب هرغ هدنرادایق مارح ضرعو راددراو هن روض>

 یدا رایدلوا كج هرب و ن وتلا ك ز وب ترد ب ویتسیا هنب رالغوا یراناخ



) ۰۳۰ ( 

 شا رد نیم نکدا شعتوط ز وب هب هبلغو ی دابا كبح مکحم هلا هاشکلم

 هلا یرارکسع دارکاو ناب رع نالوا هدنراناب یدسا "بل ودلاءاهب و لرفع

 مرهن» امدقم ندنرکسع هاشکلم رلددزو یرواقو رلب دا كنج هنارماد

 دن رزوایسودرا كرلنا بوروک ییراق دهرا هشیاهلب وبك رلب رعهورک نالوا

 هد هب رقرب ت رواق كد دعب رلیدلیف ت راغ ءان هضرغو ضرغو راددشود

 كنا ن امرک نالوا یا یدلوا سوبح هلبا ی ما هاشکلمو ذ وخأء
 شوک کر ها رلکب دارک او ناب رع هاشکلم یدنلق ررتمو اسا هدالوا

 یکللا ماظن هاشکلم هدهروب نعذنس یدلبا معنا هنب را رکسعو مارک |

 یدلبق ضب وفتو میلسن هننبافک فک یروما هلن ابوزارفارس هلی ناونع كيانآ
 ید درد هنسراو هکد ردن کس کلم لا نسهدنس هراثم مقیفش رد مبنسو

 طقسم كماظن هلج زاو ناسحا قرت هنراصاخ نالوا هدّتقو ی ردپ و

 ید ثعاب یدلیفنیبع صاخ هپ ودنک جدني رهش سوط نالوا یسار
 هلاماناعر بواوت هحرف یسهفاط یرکیع هدنسانئاتلود لدېت هکیدلواوت
 یدلوالوتسم بارطضاو شوشت هقلخ سد رای دلشاب هکعا قازارد تسد

 یدد نس ردناریدت هن اک وا كګ دا م العا ههاشداب یلاوحاوب ماظن
 هکلر و لالعتسا ه کواوق نکل نکم یرادت كم6هوب هاش داپ ماظن

 هنفوذودنک كند دءبو تک رح « رزوا لاوناوا هاشکلم كح ود ردح اتم

 ن دنتلود نایعا هاشکلم هد 4711 ی داوا لوغشم هنن راکشو درصو

 هدنلوصو بویلبا لاسرا هنهاکرد هفیلخ هلبااادهو فحش عظع یندبآرهوک

 تئطاس دیلقت ههاشکلم ب وشولوب ۾ هقیلخو یدلوا ناوبد هبلغ مظع

 دهاشکلمو یدلآ ی اول یک و دنبادقع هلبایا یدنک کا هفیلخو ین ر وشن

 ب ویلبا عج م وج باب را لولب رب کالا ماظن هدنسهنس ٩7۷ ید روتک
 كش هک هتفولوا رلیدا راشعازورونیتقو لیوحهلج سار كسعش

 هيس هس سآر سد یدروللوا را تعا نداتقو لولح هنوح فص

 ند هنزحو یدلیف موان أ دم دج زور و هرز وا حورمشم هجو
 یاسکح ید وا ترشاسم هیتر دیدج دصرو جارخا لام رفاو یتق
 دو یطساو نويو یر ارفسالا رفظلا واو ی ایا رع ند رصع

 رایدنابق نیسیعت هتش# كنصم وب م وج قاذح راس جدو نزاخ
 قلعتم هکللا ماظن یدل وا كورم هرکص بول وا لع لد هتوف هاشکلع
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 یدفارب هب رّزوایسهداصم كهاشداب بوزاب لاعط رعر وید رولآ لام ال
 قابهدغاکوبو یدرب وهلا یدغاک ب ودرغاج یماظذ هدقدوقوا بولا یتا
 هسداناتهبوارتفارک اهللاتغارف ندرلثباوب هسدا كح رک نی دزا دنا ۳۱

 یزامدآ هلوةموبو هلوا هدنسادوس كاک ندنفح ب ودیاوهع یمدآ نداینآ

 رانو غ اتح ندسانضارعا بولوا دیم هنب راراک هک هلبالوغشم هلبا شیاررپ

 تربستاکولم نک بودوقوا یراباک ع راوت هدنساحم ارثک ۱ یدروی وید
 توف هقیفد هدنسارجا هرهطم تعب رشو ی د رولوا عل طم هن رلکولسو

 هلیهج ورب هام ااعر بودا طب رو طبض هبت لاک نی رکسعو یدرعا
 تواوا ر وهسم ی ولس نسج ل 6 .كنو دنک ی درام هد ازوا لا

 تٍاهن ندر وكانا وام *صاقاو رابدلوا هدندايقاو تعاطا فارطا كولم
 توعد هتان یهاشکلم ییغوا هدننوف نیح یدیا ناور ینامرف نیک د هماش

 نب رلتلاا نامرکو سراف ه دواد ن, كب ترواق یشادنرف هکی دلبا تصوو
 توف هرکص ندنا هلیف م.وزتاک | نس هک ورم هج وز كودو هو

 (هاشکلم جفلاوبا هلودلالالح ) هيلا راثم یلغواو یدهعلو هدقدلوا

 هن رهشو ره یسهزانج كن رد و یدلیق سولج اد ۶ ۵

 یدلیق ررةمو اشا ه دنماعم هن يللاماطنو ی دردتا نفدو لات

  هفانک او فارطا ب وای رارف ه دروب اشنو یدلک هناسارخ ب ونود ن دنا

 یردار یدلیف ناسحارلیقرت هرگسعوهدنک ار رادان قطان ییسولج رخ

 قعلوا رخ ندنتوف كنالسرا بلادنفرسکاح یدلاق هدنرهش مب هساازاب

 هنف رط ناج زوج زانا ربما هد ااو یدلبا ذخا ی رهش دمرت ب واک

 تعاطا یسلاها بولک ەن رزوا لبیک اح دنژر ی« سا یدیاشلوا ہار ور

 بولودویدسک هعوطعم هن رزوا لام رادقهرر یونس یرلنا هژرایرلعا

 هتفام كدا تدوع هنلب و رک ب ودود زانا یالذ د-هب یدلک هیاراخح

 بوراو هنرزوادمرتهرکصندنا یدلیاطبض یتکل# زانا هژغمعل ور هسک رداق

 هرز وا رهش مان دنکلکس یهاشداب هرف ه دماناوب ی دلوا مرهنم

 كب یرفعح یسهحوعرک,دو كرنامع یس هجوع كهاشکلم یدکح رکسع

 کس هلب و یدلیارمسا یئافع بولا یهزوک ذم ةن دم هيلا یوم رایدیاهدنا
 ید ك ترواف یسهح وع كهاشکلم ثالذ دعب یدروتک هبهنرغ بولا

 دن ابمش 419 ب واکو یدابا نایصع ر اهطا هلا تراس یاوعد
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 قدیا نااش هساوا ف صو ردق هز هیت اینو یدلوا ح دمو فصو هللا

 روھ ینایصع كناخ نیکتكللا س۳ نالوا یتاخ رهللا ءاروام هد 0

 زویکیا بویلبا عج ناوارف رکاسع هند لاس وک كنا نالسرا بلا هلکع |

 هدنرزوا نوه رهنو تعزد هفرطلوا هلبا دارج رکسع یرادسقم كی
 هلام دق هاو لوصوهرهنلاءاروامربخ و یدلباروبع ندرمس> ناتاوا دقع

 ناک>اوح مخ ههنرو رابدش و د هارططاو شاوشت میام سو داهزوااع

 راب دلبا زال قعاف دنا كن السرا بلاورلیدلق هجوت هقح هاکرد بولبا

 كن هعلقرپ مقاو هدا لوا بوس را 2 رها ءاروام بلا هدفرطو

 راضحا ه اطاس روصحو ذخا :E 2 مان فسو نالوا یه اس

 هناوا طبر هرلقابا كم ندن رلقاناو ندنرالاكنا هکیدل,ا رها هدقدئاوا

 ناسطاس كدوبد یمروناوالتق هنوک و رداهب یک مب ثا اکا فسوب
 ناعورمت هللا یس ودنک و رلبدت اهل واس» رهرب ودوق ندن ینا هکی دابا رها

 دواک هتقو لوا اذهعم یدلیا تباصا هغ رح هللا اب یدنآ قرار بواآ
 نالسرا بلا بور وط ندنرب ف سول سا یدبا لکد ش تااطخ قوارب

 هئئسوا كن زوب بوصاب نکنا نکرید م هننا یغاشاو ی دقاق ند ید

 بوکج یتا یدیاراو قا ر هد :اب بوک وج هتسوا كلا فسوب یداسق

 فسوپ یدرروط ناوی دهد ل۶ لوا هک نیبارهوک یدروا هن رکوب كناطلم
 لتق نسوي بوشوا یرازتم رداح هله یدلبا انجز ندنر جاقر ید یتا
 ینوک یکنود هکیدیدو یدرک هب هوا بوقااق ندلح لوا ناطلس رلیدتا

 اا عاط هکمدتا | سایق ندنعلن ارک كرکسع بو ارغوا هبهبدرب نوا وز

 یود هللا نب هکی دلک و بولک رورغ مظع اکب یدنرد هدنتلا
 ردک رگ هساوا بلاغ ر لیک هءرزوا م: هباتوقوب ءیهاش داب كنيمز

 توید هل وب یدلیق توام یب هش رح فیعضر یاعتق> ن وک ود یدعا

 ینوک ی لا كناوالا می ر یسهنس 410 یدلیق رافغتساو هب وت هنهانکلوا

 هنس ٩ یتدمو 4۰ ی رعیدلبا تافو هرکص ن دلوک ترد ب وەر

 یداهاشداپ لداعو لقاعو ناشلاع رکر دشلواهداد ز نوک جاقر ندآ لاو

 ییا تاقدصاارثکو اعدلارثک واتح رم هیارتفو یدنمهلکد قافث اعط

 هجارخو رمشع طقف نداناعر ب ولوا فاعم ن د هقاش فیلاکت یکلام هل
 ندقلخهدنفح كالاماظن هسوک ,ندفافن باب را نوکرب ی درالیف تعانق
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 3رذاگ لوا هدک دلبادا و دک فاکءر هدنگ | كر

 یدانا دان رف واد ردودک لارو كور ملقا ۵ ٩6 وب یر ن دن س یه لی

 یجدلوا یدروک هاق كنرآ رهو ک نالوا یدیدت أ بواآ ینا مالد س

 ۱ لارفهلای را هاش مدنا« یدتنا هدزم بودا باتش هت روک هاش 9

 ۱ ساوا بلاتاف همنص هاکتس ن یورو باطخ اکا را دروتکهن روط>
 ۲ می ولد ار روتک هب هج رد وب کودک بورا لوک نوه نکا

 1 كا كج هدا هل نامشو یوذ یءط اک: لار ك2 دا زاقا هب وتو

 كجا هل كدا رمسا یی نس س رکا کا نامطاس یدید هللا لوا تعاس ۶

 را رهش یدید مدرلدیا رلنیا ناس« كي رذ 5 هدکدب د لد ردنا ن نی

 عاونا رفاک كجود نسهد 4 > ۰ هو مرلید كتا هزاکس نب ید“

 تق وا وا یدرب و باوج ود مر دنا نط هل وا نس كج هدا تب وهع

 تعلخو رلیدلا نب راد تكسوناسرا هک ان ی دابا رها حارا رشک هاشداب

 كناطاس سوتامراسب رلید روڈ قانوا صوص# نونا بور و بساو
 هتعاطا هق ر تولوا باخو مرش یابد قب رغ نددنسهیلع مراکهوب

 دادغ بوبا لاو سواد ردهدفرط ی3 نکس ٥ لر هةلغو یداوا لاد

 ` یدلیقدایقناو ت.دورعض رەھ هم لخاب وک یدایا شاسرب و یدنود هالناح

 راند كب یللاو كي هرک كب هنس ره! و صدقع هت راو هب هنس یالاو

 شلواریساردق هن هل هلکنا ناطاسهرکص ندنا ی دایةد هت هلاسراحارخ

 هئ رلتالو لاسو نیما ب وشوق رکسع هن رلناو قالطا هسیآراو یسارما

 كس وئامرا ب وراو هننرلتالو ام زهنم اراصا ه دفرطوب ید ردنوک

 النسا هموركلام نیما مان لاحم هدنراقداوا رادربخ ندنغر دلوا راتفرک

 دض راع قکلوا لخاد هندالب سوئامرا یدنا شلوا رقتسم هدقللارقو

 تصوصخ هلاصم نکل یدلیارابتخا تینابهرهداسبلکرب واین دارت بوی
 . دنتعكنا لب اع هلکا ناب یجارکیدروک ندن اطلسو مالعا هلام

 | بودا عج هسیا رداق هت سون امرا یدلق رتو اشا ی یودتا
 اربک "هورغوب یدیارایند كيب زویکیا هکی دلبا لاسرا هلاطلس فرط

 2 دح كل هروفوم مانع نالوا مالسا 1 بیص) هدامطع

 بو دیکز همانهدوههفاسن کاو فارطا یدرلب هک یربغ ندیاعت

 اصضذ هکن نالسرا بلاو راهظا زورس میظع هد هم السا کالا
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 هقح نږد یلاعتقح هليا تین هبارغ هنب روغوا ن= نرد كفيدتوط بودیا
 بلا سب یدرو توق ههاش د اب عبطبوبد ردشا:ا دعوء كا تصل

 لوا هک «دفدلوایقوكن ز امن هعج ینوک هعجج بول وا دصرتم نالس را
 همالسا رکتسع هسدا راو بیطخ ردو هل هد هم السا تلاع هل اب تقو

 مالسالها هلا ب وا ندنتآ ه دارعص تلوص كلهن لوار ردیا رااعد

 بوتوط هنه اکر د قح ترضح نزون ندنا و یدایق زامن هلا یررداهب
 تصرفوتصن بوشاغا رازراز نیدحومدونح هل ابیدلبااعد قر هیلغا

 یدروس هنب زوبب ولا قاربط ج وار یسودنک ناطلع تح رلیدلیااج ر
 یدلیقرافتفاو للذنضرع هقح هاک زد هرزوالاکو یدلبالیلذن ی ودنکو

 هنارغ هلجندنا یدکج ها اودنک ینکالوق كتا یکودش ب وةلاق ندنا

 ن ونک هسزسیا كمک بونود یلکوک كيکره هکیدید بودیا باطخ
 یک كرمسیخدش نامه ردق و دسوک ردا یهنوررمآ هد کی رژوالزنم الات
 جاکر قحا بوغارب تالا و یتسهرینونشک ر ندنا 3 یهایسرب

 مک منبمسرولوادیهشرک | بویک سابل ضای رب هننک او یدلآ سویدرپ و
 رلید روئوک س وب دو جاف قجلا حد رکسع هلا ی دید نوساوا
 یارمو تشدو شعرا نیش یرلبالا یک رلغاط هرق كرافک هداشاو

 بورونکم کیک نا رب و نابژریش نالسرابلا نام سب یدیا شغوط
 نانابیب لوا رلیدلسبق هلج ندروغوارب مالسا نارلد هلطاب و یدیروپ
 هدرتسژزاب شعتود ه رق یا رداّضت تام باعا هدشارا ۵ راقك رکسع

 بولواراک د دم نوڪ: راک درور ترضح تبانعو نوع هداتئاوب ی دنود

 راخ هاب كایک و بو-شآ نیمز لوا هک هل وش یدعیح راک زور دیدشرب
 توشدراقه رر یراالاو یدرداوط هن زوک لراسک اخرافک نک اشاخو

 هج اقیرلناوئو بات بوی رک هرلنا مالسا نازاب مس رلیدلوا مرهنم

 مان نیا رهوک ند هیق وجلس یارما ام دقم هکی دلواوب ید هر ) رلیدربق
 یدیامالغوب رداهب ه دن وت هکیدلبا ادها مالغرب هکللا ماظن رملد رعمرپ

 نوبارهوک یدلنالوبقهلر راق کسا بوقابهنب رک ,تساسخ کكآ كالا ماظف
 هک هلواییب یب هنوک حا نع كاللا ماظن كم دیا هغلابمو ان هتعاص كمالغ

 هنارهوک ورک ویدنس هئوط شوخ یو هرونک ب ودیا بسا ییلارق مور
 مالغ لوا هتیعهدقداواراک رد راکب و كنح وس شا نامز دع)یدرب و
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 كج هدا ری هج مزدا اجر یخد یرکفطا هدایز ندنان نکل زکید روج
 یللح یرادعم تافک هنر ره كرانا نا طاس كجود ردراو مر هع 1۹

 نییە د رلص اخو یدلا ناس>ا ید نوتا ك رزو ادعام ندره اوجو

  هیلجیااده بواک یک اح یدراو هالو عطصا ندا سراف ندنا یدلو

 3 n یک ا دیش هدرژوا هکیدیاراو حدق هزوریپ ر هلجزا یدلبا مدقت

E 9یا تا اا  

 - ٤

 ۱ ماد اظن هسردم نالوا ترمشابم هتسان هد دادغب هد هرول نه دنس) ید

 | هثیوطاقسا نس هبطخ هیمطاف مشاه نیدج نب مشهکم هد ٩0۳ یدلوا
 ۲ رانا تولک یس هدزم یفیدنوفوا نسهبطخ کكنالسرابلاو كرل سابع

 ` هد ٤1۳ یدلقنیعد هرمصصنولا ك- رتوا هتسرهدو ناس>ا هرخاف ماخاکآ

 یوخ هدنس هکلا ناجبرذآ بوئود ندنا یدلق نه" یلح بوراو

 یلام یدنک سونامرا لارف مور هک یدلکربخ هدفداوب لوصو هن رهش

 كس زویکیا ندنتناوط جرکو سورو برد یاراصاو كنرفو یرکسع

 لصاو هند ودحد رکد الم بوج رود هن دصق هم السا دالب هللا رکسع

 نعد یداراو قحارکسعردق كس شبنواهدنناب هسیا كاطاس شلوا

 3 لوا ناهه ىدا قو ناکما هلبا هحورب هنعج ا هلک را برق

 ۱ مرحادتا بویلبا بلق طب ر هشیانعو ترصذ كناشلا عظع ها ماد ریش

 لاسرا هنادمه هللا كاا ماظن یرب زو فارغا هلطاب راسو نارخو یمزتح
 هکنوساوا کم ولعم هن رکسع ندنا یدلاق راب كبس یسود:کحو

 مر وش وکود هلتین هللا هک یالعا در بوراو هرز وا ڭى دوب ن

 ردمدهعلو هاشکلممولغوا مسرواوا دیهشرکا ام مسرولو تاج رکا

 ۰ یدلبا تکرح هرز وا مات تعرس بود رمس هدیا تع اطا اکا بوراو
 ۰ . تسار هن رایج هخرح كرافک یرایح هخرح مالسا لها هدک دشرا تد رق

 هللا نوعب یدیا هجر هل-ب ځد یرال ارق بول وا یس هرفک سور رلیدلک
 _نالسرا بلا ثال ذ د-عب رلبدخا ذخا ینلارق سور بول وا بولغ» هرفک
 بودا تنوعرورورغ س ونامرا یدلوا تغار هلص ب ور دلوکی ج با

 3 لوصو هناطاس رخو یدید رداکد ن کم ج هک دمو و ینیرهش یر

 e ا امان دهیفن ما یدلوار دکور زم تساغبهدقدلوب

 قح نس کج لا الص ا بوربک هلا طاس روضح یدبا هل هدرفس وب

 ۱ فرطر ی هظحالم یربغ نس نام ردلطاب قید كند نس هن رز وا
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 یللا نامه ہدنعا یدیا نیصح رهشرب م بم تراغ هدنرزوا یرهن سرآ

 چوا ندراک زور باگ هدنناتم دوخ یسهعاق یداراو اساک یرادعم ك

 رهذ رخارب نارطا د دث هدلا ځد یب رر و هدنرزوا سرار-ما یبر
 لوا یدبا راو لوب .دنګا قدنخ قیر ندفرطرب قحا بواوا هدنرزوا
 برقت الصا ینجهللوآ رغم نکا بونلوا عورش هنس هرسصاحم کنه

 یدلوا مدهن» یسیرب كنب راوید بیس الب نوکرب هلفح نوع نکیازفلوا -
 ردتشک هکیدارق راک ر دةلوا رلب دیا بخش" یی هعلق بوم روپ مالساةارغ
 قوحیخد یربغ ندنوبرلیدم هریک هب هعاقیرتک | كمالسا رکسع ندنتزک
 یدابا هزج لوبقو تعاطا یلارق ناتسحرک تیقاعیدالوا ع۶دالبو عالق
 نییعت ماکحو رکسع هیافک رادقء نوعا هظفاعیدالب نانلوا ع یکبسب

 یلعوا شرف كن ان اخ گر .توزاو هو ندنا یداک هناهفصا بوناوا

 لنهاشدا هرغ ځد هه اشذ السرا لغوا رکیدو یدلباحاکندعع ههاشکلم

 رایدلوا تالرب یئاداخ هقح الس هلا یناداخ هنیکنکببس تور ولا نزد

 بوک یوھج ناطاس هنس یسلرا ردشل ویعوقو هد 167 هلج راتو

 ررقمو اقا هدتماعم نیکعا تع اطاو لاتسا یکاح یدراو هالو دج

 ندنا همزراوخ هدب یدابا تراز ینیربق لو وےلس ید-ح هدناو یداق

 هیهاطذ هسردم نالوا قافآروه مهد داد تالا ماظذ هتسوب یدلک هوره

 یو یهاشکلم یلغوا نالسرا بلا هدنس هنس :0۸ یدلف عورش هنسانب

 هیشاغ هشک وا تا یردپ هدک د نب هلبا یالا مع هيلا راشم بویلبا دهع
 یرل-۱ تعاطا هنلغوا ندنراکب ه-جو یدرو مدق جاقر شودرب

 مدت هدنرلتب یسا او دالوا نکلا هلج توآآ قاثیمو دهع هنرزوا

 نب نایلسهلودلادیشم یردار یطنوهیوغب مایا یسهجوع یاردنزامو
 هسایلارمعا یلغوا رکید یاتسرانط و ههاشنالسرا یلغو یزراوخو هدواد

 هدودوع یردارب راد رارفساو هدوعهربما ندهع> الس ینالوروشغبو

 یدابانامرفو ما هرزوا قغوقوا هنعسا هاشکام هبطخ هدکلاعونو هیجوت

 بلا هلسس یروهط نایصع ندنالسرا هرقیکاح نامرک هدنس هنس 1٩

 مان تفرمج ییودنک و یدزو نب رک-سع بوراو هن رزوا كنا نالسرا
 هرق سدیدلو وفع ییعرج هاکعاافعتسا م رکص یدانا همصاح هدهعلق

 وع یعرج مدنفا او یدلک هنروضح ناطاس بونا ندهءاق نالسرا

(1v) ) ی ( 



) ۰۲۸ ( 

 توق یخو لیصحت لامرفاو ب ودا راز قوج هرافک دالب هدشسانا لرغط
 هل, هیعاد قهردلاق ندارا ینالسرا بلا هوو دو ی دا شا اد

 نع يا یدراو وشراق جد نالسرا بلا یدکح کی 3 1

 هدمانا لوا بویلقوب نءلاطیدرولیب موج شاتق رلیدنوق هدلحشبب رقه رب رب
 ۰ رغ>قرخ ندرهن نالواهدنیشلوا یدغروک بسانم هر ودنک كا كنح

 . , یدلوا قلقاطب لع ل واو ی د-تقا هیا هک ی هدنرارا بو ریدستا
 3 سوک جد ك:ءلاط هداناوب ب وم هک نالسرا باا هک ید اوب ی دار

 یدلبا مادقا ن المسرا بلا ب ویلوا دیقم رد وب نکل هیابا رو ره یاا

 هت مم مات یی رکسع ثشاتثو یدنروپ یب رکسع بور داوط یرلقاطب و
 كالا ماظن هرکص ی دابا رسا نسدعاو ی درمق نسدعت تب و زود

 یتیم بول وا سج یلاو>ا كشاف یدلبق قالطا یررسا هللا تع افش

 توف ند ارعو فوخ یدبا قوب یس هراب العا دنر زوا نکنرلیدلوپ
 بلا هکر د ورع)یدلیا فن هر لاک اکا نالسرا بلا رابدد یدلوا

 نکرروطوا مو یدلوا ماتم تاغ بوروک ینترنک كنب رکسع شاتق نالسرا

 نوا كنسناریز زسهیلوا كل :۶ هکبدعاو یدربک هنروضح كالا ماظد

 ردرکراک هدا ز ندرلح السو یحالس كرلنا هکم دلبا ادب رکسع قوح

 رکسع لوا کی دید رب دتلا بت اص رزو كلج وید رکسع لوا یتقاب ناطاس

 نرارط اخو ناسحاو ماهنا هرانان هکر دیس اکو داهزو دابعكناسارخ

 ا یاعد كرلنا ردمشغا هل اماو ب ذج هکف رط كنس هللا بییطت
 ردناسا عا عدد ی دو هل هح نوع رد هل هاکنس یرللف هجوتو

 1 ناطاسهرکص ندو یدلبا روهط یکودد كهاوخرخر زو لوا هقیهح آق

 ۱ 3 نارا توانا كن رد هداو یدلک هاج: راذآ هلا یدص# رع هرافک دال

 3 ۷ ارماو لولم نالوا هدلاوح لوا a او یرلک اح باو الا بابو ناورشو

ES3 رکشل ساید ینودح ی رایدلوا قلم هر ی اطلس رکسوم تولک هلا  

 3 تالا ماظد یمظءارزو یهاشکلم ییغوا نالتسزا بلا نان یدلوا عج

 ندجاک یراثک هیاهییف بوراو هردو هن رزوا ناتسحرک اعم ها

 رایدشرا هود را بولک الاسو ذخا مانغ هصنورحف عالق ههنورل,دررک
 تقو لوابویلبا اب رح هلا مالسا دوج ا یسودنک ناطاس ودعد

 هرو نم هعلق ی دراو هن رزوا دو مان ییانالوا یکللاراد كلا تسرك

2 

۴ 

2 



) ۰6۷ ( 
 ولفلک د مظع ںواک هد ادا لرغط هداه رګ 6۵0 و ید نیسیعت

 هدنرز وا یسرک ر هدیس یدناوا فافز هرکص ندراروسو رلتف اض

 ندنرب الصاهدیس ید وا رر هدکدربک هن زاوضح لرفط بویلبا سولج
 بویلبا راشت رهاوح رفاو اکا ناطاس یداجآ نب زوی و یدعا تکرح

 ضرع « رز وا لاوئمو بواح راب ره یدتک هنناکمو یدعیح ورک

 هار ور هنف رط لج دالب هرکص ندنا یدردکو ردنا تب د وبع

 توف هدناضمر ۶6۵ هدناوصو هثرهش یرو یدنا هتسخ هداوب بول وا

 هکر هکشم رد تب اکح كب لرقط کردا لسقن یردنک و زو یالوا
 لدلوا بيرد هب یل اعآ قح هکر بدید راذهلیا نیس هناع"ا ب هکمدروک

 ادود ید-الوا ناسحا هنس شع مدتسیا رع نوز وا ن هلد یکتج اح

 هعهحاق ید اوا هدعاسم هد دلوا دنمزابن را 9 ولد ردزآ یدلک

 ورک بولوا هتسخ تب اغ ځد هعفدر امدقم ردشلوا توف هدنشاب شع
 نوعا قفرف یک و كنويقر هکیدید هدنکل هتسحول ىدا شلو تگ

 برطضم بون اص راسا قازاغ وب یی ودنک نویفراررتاب و راراغاب تب رلقانا

 هدنرلفد رتاب نوح ا یلزاغوهرکص ر رز ولاص ب وترق نک وت ر ولوا

 ندض مو اکب وردک كلا لاوحا ید منب رلوادیفم بوئاص یک یکلواھنب

 یدزنسدا كعا دهع یل و یتالسرا بلا یدلبا مالک دارا ود ردقوب اهر

 رلیدتب ادهع ی وینایلس یسهدازردارب ب ودا لب وګراضعب هدنکل هتسخ نکل

 (نایلس) هلا یوم نجوا توف هرزوا ح ورشم هج و لرغط سب
 هدنرابدد ناسارخ نالسرا بلا یدلبا س ولج ا هفح الس ی رف> ن

 كنايعاو اما هلجو ىدا هس هلی كنا ید کالا ماظن بواوا ماتماق
 (نالسرابلا ) هدنسهنس 4۵7 مرحالق یدالئام هتالسرابلا یرلبلق

 یدابا سولج یس ودنکو علخ یتایلس ه دنرهش یر بولک ندناسارخ
 هر ودنک بقلوب یک ینددلوا هکب لرفط یدنلوا بیقلت وید هلودلادضعو

 هک, هدیس یس هع رک كن هفیلخ هدعب ردنعلوا عضو امارکا ندنفرط هقیاخ

 هنفرط یردب ورهک یا مارک او زارعا ی دباشفلوا دقع هکب ل رفط امدقم

 ند هفلخورلیدراو بوردنوکرامدآ هڪ ندنابعاوالعهصناب و یدلبق لارا

 لارا شاف رایدروتک بولآر وشنمقطا یھی ون تنطاس هب ودنک
 یسهداز دج وع رد دج ك:هورڪ هعحالس ندیارکح دنکلء مود



(e) 

 هلفلوا هد:-ساحر تاف المهلبا هف_یلخ هعفد وو یدلک هدادةب 14٩

 یدلبا ناوبد ور هفیلخ ینوک نبس یجسب یمرکب كنس ها یذ
 هللا لص هللا لوسریدلبا سولح هدنر زوارب درب راو یافترا عارذیدیو
 هلج ىدا هدنلا یرلکرایم بضفقو هدنسهفرا یراهکر اب هدر لاسو هیلع

 لرغطناطاسو رلیدروط هجر هر وا هبت رم دادغب نایعاوا ما
 هدق دقیح هرمشط رلدد روتک هلبا ر هقارخ ندنرزوا طش هلبایسا رها هلی
 هب هقیلخروض> بواک ندا رابدلیفراوس هنن رپ ندن راشخر و دنک کز هفیلخ

 هیلخ ندنآ ید وا یتلا كن هفیلخ هرکص بویلیا سوب نیمز ادعاو لوخد
 روکشم یعدخ هدزفاب هک هل وس هلرغط ناطاس بودیا باطخ هنرزو

 كرات ال و کو دا ناسحااکا كااعت هللاو كل دلبا = ندنک,دلکویدلوا

 بود هزوک صسوخرب ییسارفف ااعر كدابا ضیوفت هبودنک تم و <

 هدکدعا غیلب رزو یرزوسوب نوسلیا تکرح هرژوا فاصتاو لدع

 یدروس هش را زوک و یدبا قلا كن هفیلخ رارکت بوروط ندنرب ناطاس

 یدلنا سابلا هرخاف علخ و ب ا ط> ولد ترغدو قرم تال اکا هفیلخو

 بات ر باده مظع هتفرط هفیلخو یدتک هم اقم نوح ناطاس هدعب

 هلبا یئأو طاب و حالس ماغو نولا دقن كب یا هلج زا یدلیف لاسراو

 هل رغط لاش مه اربا هد ۰ ید راو مالغ یر لاج یر ددع ىلا

 تال رغط یدابا عج رکسع قوح هن دصق قلا ندنلا یئطاسو نایصع

 یدراو هن رهش یر بولواص ندنکوا كوهارا هل-فلوا زا یرکسع
 ندنآ یدئرونک ر کسع بوردنوک ربخ هنب رل هداز ردارب نالوا هدناس ارخو

 دا ۴ ارا تقاع رل دعا كج مظع ںوراو هنرز وا كء*ارا

 1 ندنا ید ردغوب لا یش رک كنا یدک هدنس هرخ الا یذاج 46۱ و

 ندنطاست كنربساسب یی هةیلخو یدشرپا هدادغب بوئود هرزوا تعرس

  دالبهدعب یدرب و ماظن هرزوا یدارم هدادغب و یدلیا لتق یئاو صیلخت
 یردنک نالوا یرزو ثاکب لرغط یددار هنس هدد دور تودیک هج

 بودنا اوغا یتاطاس ا یدصق لذت یرلسابع هلغاوا فیرح یجیشر
 نارک تیافغب هی هفیلخ لاحوب یدتسیا یتیزق كن هفیلح هدنس هنس ۳
 یدالوا نکع هلهح ورب نکلا یدتا یسو دج ینوجهنعفد بواک

 هدهع یلوو ه هفیلخ لرغط یدناوا حاکن دّمع هنس یست ریا راحان شف

 راصاخرغآو لاسرا ااده هباهذ یب هنناهلتو اب رقا راسو هنس هدلاو كرقو

۳ 



( ۵۲۰ ) 

 نایفصا هد 44۳ یدنف وا هبطخ هنسا كيلرفط هددش-*لوا بودا

 هد 441 یدندا ذاحا كلاار اد ینا بودا رخ ید یییرهش

 هلکعا تعاطا کا ها بوراو نکل اع ناو رشو ناراو ناعرذآ

 عانغو رسا هی اھذ ی بودا ارع هس الو مور هدول یذاو رارفر هدنرلهاقءه

 هقا رع هل رس هزاه ریمعت ی رالو هم رکم همک هد LEY ه دوا یدلباذخا

 ناذياسا ند ل ن وګالوخد ۵ دا دغب هدناوصو هناولح ی دانا ه> ول

 بوروتک یرغطیدردنوک یر زونوحایابقتسا بور ونذا هةل یدلنا

 هنشالرهشو رل.د روق ودرا « د هرشط رکسع رابد ردئوق هد هیساعشلا باب

 نادنرب ندیلدا ده ی کرب هداشاوب راب دلشاب هغملا هريخذ ب وابا

 ىدلاصزسا قلا تقم بولا مهف ى زوس یجاعع یدتسبا قلا نامت

 ول رهش ندقرطر یدواغوغ ت واواربصم ید فرح یدنشابهداب رفو

 یوارهشنوترکسعهءفدو رابدک د هن رزوا یرودراو رل, درا هیح توروس

 تراس> و ترا لام هباهذیب 2 بودازوا لا هالو تراغو رلى دزوب

 نوک جاقر و یدنلوا بب رخت یرلیارس كرا هسوگ قوچ ندهداب مظاعاو
 بویلبا اليسا هلا تراک هدادغب لرغطتبقاع یدالوب نوکس بوشآو هنتفوب
 4:۸ و عضو نیئاوق ندیکب یسودنکو عف ر یینئاوق نالوا ه دقو هلاد

 یشادنرف تالرغط هد هرون نه تا یدلبا ثکم هددادغر نیک د ۳

 كارتا هرکص ن دنوب ی دلوا هاکث دقع هپ هغیلخ هج دخ یرف كدواد

 هلةلوا یلوتتس# لغو ط2 یسان کر د راکم ك وط هدد ادع كن رکسع

 هلع یرمغ نوسرب وندا هز دوخاب نوسنک هفرطرب ی ودنک اب هل غط هول

 ربح ود راو اوب صال ك د هدا ص موب دیر تا هک 3 ۲ هیلبا لفت

 تاشاک رف ههک لوا یدلیا فقوت بویمرپ و باوج لرفط یدردنوک
 رام هایرا همرو باتع عظع هب ودل تور وک هدئساب ور ی رلزرمضح

 بوندردعاطهزکب يعاو لاسراررم> رم ءا ترذعهنف رط هنیلخ نوک ی ترا

 یا ۱۳ یکم هددادغب یدلبا تع رع هتفرط لصومو ل ارا نددادغب

 توراو هل صوء لصاطاویدالواعفاو كم“ روک هلبا هغیلخ هدندم ول بواوا

 یتدیراتسورکب رادو ربهدنورهق یاب رعو البتسا هبت رع مامت دکلام لوا

 ورک بوودو یدایا نيت صاخ هلانب یردارب نس هلمج بویلبا ذخا



(ort) 

 ۱ هل اکی جد یسهقرفر را دااق هللامان لوا بو توا قالسطا رغ هرلذ ون

 نک راد دايو تعاطا هو وعلس ن یسو» ید یس هقرفر رلیدلوا عبا

 ناسارخ ) هلک یوا ( ۹ درا ٹل وا عبا ۵ رالغوا لاک ۳ درلنوب هرکص

 یکدللاراد رل وب رد هدنرارک ذ کولمهة> الس ندیامک> هنرلت الونیقارعو

 1 ی رادا رد هد 0۹۰ ی را ضارفناو 2۳ ی رروهظو ناههصا

 یدلوا نی تم هدروباشدن هد ۲ (كلرفط هلو داا نکر ( هہلار انه

 یدروتک یساواح مدان رادقر هب ودنک یرندرهش نایعا هکر دب ورم)

 , لصاطاو یدد قو یعاسهرمص نکل جاغوط ا روکا و زا دچاقرب

 ف ارطاو ی داوا هاشداب مظعرب كل ر هدیک ( هیابسا اه اش هوا دارااذا)

 ناتسربطو ناحرح هد ۳ یدابق لاسراوبصا رااصخورایلاو هذانک او

 یدرو هلی مالا هناورشونا هنوتلاكيب رمشللا هنسرهب و ریست ىت رلتبالو

 یال.حدالب هدهروب نه هنس )یدلوا كالام ید ه.س کلا مزراوخ هد ۶

 هدشذود ندهزاوخلرفط یدناوا ربتها لص ییکو کاج ییک یژنکآ
 یودتا رم و یدقیچوشراقاک |مهاربایردار بوبارغوا دن رهش یر

 هدنرهسش یر ی دلوا هار ور هات“ ی” ودنکو ملست هلا يکداع

 یک احمرطویک احایدهد#ب یدئلا و وزد و دعا یدو ه رخ قوج 2

 یرکسع نکل یدردنوکر کسع هن ر زوا ن امرک هددرابد-| تعاطا

 بولوا هحاص هللا راه اکو یا نالوا یک اح نامرک سد یدلوا تسکش

 هلا یوم یسادنرف تالرغط هد 44۰ رلیدتبا ادب ترهاصم ه دنرارا

 6: اغاغوا0ا سلبا تاناوبح یصص الو دعل الو یدیاراو ننهاهرژ ك یدبنوآ

 رلبدش وکود بوشود تشحو هئسارا ردار يا ےس یسارا یداباتدوع

 ینا كب لرغط یدلیا نصحه هملقمان ج امم بول وا مرهسنع ھارا
 هدنناو یدلبا قالطاو وفع هن هرکص سحو ذخا نش ادنرقو رسد اح

 كنا لارفموریدبا شا وارسا هدنس هکر ده مود رذ اک نیعتمرب امدعم یدلاو

 لارق یدلنا لاسراو قالطا ااو تفء كب لرْغط نیکعا اجر یتقالطا

 هلوپناتسا كن همس امدعمو لاسرا هناکولم یدهرفاو ق بولوا نون تباغب
 ريم ردم اج برع ید هطاغ رک ید یودلبا ات تۆو یودلک



( ۰۲۴ ) 

 یرللاح قج هروط هدیحاوت لوا ندیبسوب یدلبا تراسخ قوج قق هرلنا
 نو ره یهاشداب مزراوخ رابدک هنس اس مزراوخ هد ۶۲۹ بویلاق

 ندعلق یغوج ب ودنا ردغ هرکص نکدآ شەر و تلاعسا ندادتا هرلنا

 نالوایک احناتسربطو رایداک هنیدو دحو رم رالوافوس)اذیش یدروک
 رتسوک رب رب هز و رلیدلبا تعاطا ضرع بو ردنوکربخ هدو ن دوعس

 یرلهدآنلکدوعسم رایدید ملهدكنج هلند و املواااعراکس بولوا نکاس

 رابدزوب یراق وجالس بولک یدردنوکر کسع هن رزوا كرلنا بویلیا سبح
 یعانغ یرلفدلا رو دوعس» هدانئاوب را دایق تیر نت رالام هلج و

 لاحوكارا تفولوا یدا وا ادب هاتف هدنارا بوراوهعار نوجا مست

 ییایشا یراقدلا ب و زوب یبک یکرک یرکسع لواو رایدب ر وی ب وہ وط
 نایسل هنک ودتا قحلوا یعوعسع ل دوعسمریخوب رلددلبا دادرتسا هلج

 یدیا شلوا رقتسم یه كراو لس هد واق كنب رکسع ار ز یدلوا

 یددزسهدیادایقناو نعاطا هنملابوردنوک بوتکمولندش هنفرطرلناراحان

 كاللا كلام م هللا) طقفهدن اوج ك وتکموب هنمامایدنک كبلرغط هدنلوصو

 (ءاشت نم لذتو ءاضق نم یعنو ءاش نع كاللا عمو ء اشتنم كالل ایت و

 تنهعرکتیآ یدلبا یماوید همزاب فرحر, هدا ز بوزا نس هعرک تیا
 ندککو دلیدو نسررو هکک و دلبد یکلم نسکللاكلام نس عر یییط)یانع

 هرکص ردکعد نسردبا لیاذ یکک ودتسداو ززع یک ودتسیاو نسر ولا
 یدلباییس هکمردتا تعاطا ب وردنوک رربخ "رها تعالم هرلثا دوعسم

 لدوعمو رل,دلشاب هكا امعلو تراغینانک اوفارطا بویلوادیف نکل
 ٩۲۸ تیقاع رای داق طض یب رکا كناسارخ و رسک یترک اسع ت اعقدلاب

 ن ددرطر یدوقوا هبط> هشما كب لرد هدنرهش ر وناشدت ه دنس هنس

 دوعس هدهترغ توحاقرکسع نالواهدنا ید رو هن رزواتاره یجددواد

 نیس یدلک هغر زوا دواد بو روک ك راد یظع دوعس رل دراو هنلات
 ینیرکسع كد وعسم هرزوا هج وو یدرار دیک هفرطرب ندنکوا هکدشرا

 دن رزوآناسارخه- ورا دزو بوصا هلةقلا ىلع نوکر و رای دلیق بانی

 هرکص ن دقوعلس هقناط وب رایدلیق البئسا هد ۶۳۱ مام بونود
 هدنتعاطا كنالسرا یو دعا سدح دوم ناطلس یولب رب بوا وا لولبچ وا
 هکر لیدتاداسف یلک بولواهدنکارپ کلام هرکصنددقدلوا سوبح یدزرواوا



( ۰۲۲ ) 

 هس هکلوا اراک ناخ كالا ںواوب ضارقنا هناماس تاود هدانا وب

 ثالذ د-هب یدلو راتعاو نیعت عظع هدن اب كنا نالسرا قصلوا كلام

 لغو یدقارپ یلاو هدنا یییکن ىلع یرد ار بودیک ندار اح ناخ كلنا
 هلودلا نيع تبقاع یدزل وا یلاخ ن دضرمت هنکل ام دو هلودلا نيع

  یدلیار ارف نیکت یلسع یدکچرکسع هنبرزوا ار اخ بوک ینوهج
 نیع هرکص یدلیف نصح هرالحم رورلا بعص هلا یرمشع ید نالسرا
 كنملخ هلبق هاب و ذخا یی ودنکو یدنروتک هلا تلامس ینا هلودلا

 ندنتلود ناکرارلیداوا روهقم هلبا تملک لارا بوریدتا ا۶! نی رلهاکرخ

 هزوهج هلا یرلنو زلوا نوا نما ندنس هتف كب هس اطوب یسیرب

 حالسهکربدتنا عطف یب رلقمرپ شاب غاص بوتوط نعوم دوخاب هلبا قرغ
 تجرم یهنى هسوک لوابوبتا لوبق ییآروب دوم زاهبلوا رداق هغو
 بورو ینوکج ینیریاشع هقچالس هلطابو یدایا بدعت ود نس مدآ
 عوطع هش رارزواویدړدعا ناکسا هرالګع بس ام هدنراد ناس ارخ

 یرلقا (ظو روج رلتاوا روم ام هثلیصح یرلع وطم نامز دعب یدلغا

 هلودلا ءالع هدناو راب دلک هن ا-عفصا بولب رآ یترمشع تاالسرا هلردسح
 بورک هنرلت الو هر رجو ناڪ ر دا هدب رل دشوک ود هلا هب وک اک نا

 یورععو ده زغكارتارلنا هدرارادوبرلیدل ق بیر و تراغ ی رال قوح

 كنالس را یدلروبعوفو هد 4۲۰ یراالیتسا هدالب هلهجو وب ردرلشلوا

 ىلع یک اح ارا هکرد هنوکو ب هسیا یل اوحا یدالوا كناسوم یشادنرق
 یدردنوکر اربخ ر مآ نلاتسا هب اسوم نن فس وب بودنا هلیح نوحارلنا نیکت

 هدیلاوح لوا هل ابیناو نیه راصاخرعاو مارک او زارعا بودروتک هاب و

 ندنوب یدلبق بقلم وید وغ جثانباو بصن اح هنب زرزوا كارا نالوا
 فالتخا هنساراراشع بویابا طیلست هغ رارزوا دوادو لرفط یا یضرغ

 هرز وا یدا ره كایک: ىلع بوب وط یی هدرخوب فسو نک یدبا قارب

 رلبدلک بواوا ردکتم مطع هدنرتفدلوا ربح ند هصقود دواد هلا لرغط

 هد 4۲۰ هعقو وب رلیدلنا لو ذخا ییارق بلاو رادد زوب یکن لبعو

 نالسرا بلا عسا بواک هدوجو یلغوارب كدواد هد هرو! مه ص ردشلوا

 بواک هنن رز وا رلیق ولس هلا كر ادن میظع نیکن لع هد ۲ رايد وق
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(or! ( 

 دج كرلنوب هکن وسلوا مولعم رد هدنا یرالاح لناوا كرات و ( ناونع )

 عج هدنز ا د ناتسکو ردکعد یا مد یس اتم هک قاق ی العإ

 یدرار ږا تع اطااکا یک ا كنب رل هل ةرانات بواوا مدآ ر رومار د ءو روھ ج
 دار كعا رهس هم > دالب و نالوا یهاش 5۱ ناتم رب هد3و رپ

 هلبایا هنشاب كن قاب هل دشاخزآ لر هش هلب و بویلبا عتم یتا قاب هدکد لبا
 یر ارا هب هرکص یدلوت رو ب وقح 51 دشوک ودو ید راب تور وا

 بوشنب قوچاس یلغوا كق اةب وب یدک هن رژوا لاونم وب تدمرب بوتلو
 زرط كوو ےلس یتوت اخ كلا نکل یدلبا برغ و را تعا اکا كرت هاش د اب

 E ارز هلا لتف یني رحوب وررذع یهاشدا بوقاب هن روطو

 رادربسخ ندانعموب قوعلس یدر دا دارا تاک را ره ويد رونلوا فوخ

 هدن دودح ۳۵۰ ان هلبا ریاشع نالوا دافنم هب و دن ک هللا بولوا
 هدنسارو كن اراګو یدل وا نام نوقرج هم السا دالب ندرفک راد

 كرت رافک ی یاوح لواو ید روطوا بون وق هدنکللع مان هدیلب دنج
 كرافک امدقم بولوب توق هلسسكنا مالسا لها یدلبا تنایص ندنهووه

 رافک یولم هب ام اس یدابا ص الا ید یرلتالو کودتا الیئسا

 لاحوب ید ردنا رلعو اعم ےظع قوعلس هګ راک دعا هب راس هللا كرت

 تولوا توف قوعلس نکیا هدنش اب ۱۰۷ بویلبا رو ره تدمر هرزوا

 هک“ هدعاق یرارد خجدرلنوبیدلاق یلغو اج وا مانیسومو ل اکیهو نالس را

 كيیرفج د كب لرغط وغب بوشود لږ اکیم هدکنجرب رلیدتیا تکرح
 ھارا ں واک نیس یجد هرکص ندندمر یدلاق ییغوا جدا مان دواد

 نالوا یک اح ار ام تقو لوا نکل رایدلبا رارق ہد احر حرف یکیا

 كناو اجلا هیارفب ن الوا یئاخ ناتسکرت هلا كما هلم اعم نسح هرلنا مدآ

 هکرلب دا رارقو لوق دواد هلا لرعطو رابدا وا نڪ اس هد الو

 فوخ ندنردغكناارب زر هیلوا عج هدنناب كناخارفب اعم یسیکنا هلهج ورب

 مادعا ند ریو عج یتسکیا كرلنا ارغب ةءيتخا ینرلیدبا هرز وا سارهو

 تىقاع یدا!وا نک نکل یدلبا ماعما قوح بوشود هنس هاد كعا

 ید ردن وک رکسع هنن رز وا ځد دو اد بودا ذخا یل رغط نوکر

 ینیدلوا سوبع جد یشادنرق بولک هدءبیدزوب یرکسعلوادواد نکل

 رایدل وا قم هدنا بولک هننبالو دنج اع یسکیاو یدلیق صیلخت ندلحم
 )۰ ( یر



۱ (or) 

 یدشود هبهبرقرب لر هباکما بوقیچ هدنراقدلوا سویأم قلخ ندقل وب .
 بولا نیرکسع هرکوب رلیدلبا لاصیا هنس هلق بول ینا راب رع کادی 
 یدروا هنغادا كنا یرادنب یغودروا هب ودنک هنیعب بوئوط یرصن وباو .
 و لام رادقم ررپ هنس رهب بول وا بلاسط هحلص رمصن وبا هرکص پرمك 

 یس هدلاو كلاص هدعب یدلآ نب رانهرو یدتا قالطا ینا اص هرزوا .

 كدلیاناسحا اک اوقالطا یرصنونانس هکنوحلغوا هکبدداکا اعدی 

 رصنوبا ارز نسهدبا قالطا ید یرلنهروب هک ردلوا یک كناس>اوب .

 كلا اص سب ردن یسهدنا كرانهروب دسردیادارم ت ءاسا هکناسحا ۰

 تاغ رصنوبا یدلباقالطایرانهر بوروک لوةعمی زوس نوناولوب  _

 یتددنلوارکدهدالابنامزده یداشابءکمر ویتناقییا تام کو دا دهعت .

 هاب رها-ظ بولوا راب ندنلا كنم  هفیلخ رصم یسلاها بلح هرزوا
 هدنتفو یولع ٤٤٤ هذ اص یلح هلا یرا اضر رهش “اھا هدنګ رات

 اص رلدحا ےل ٩ ندرصم هد 4۲۰ بودا طض یلح هنس _.

 هلو دلا لش ) یلغوا هنر بولوا لوتقم نکر دا كنج هلا رکسع ناک ۰
 فاطهتسا ینآنیءل نالوا یا زج هیک اطذایدلوا نیشناج (رصن لماکو ا

 هزافک هلف- نوع بوقبچ ل بش یدکج رکسع برز وا بلح بویلبا ۰
 . دالب هجنراول هنس هنس :۲۹ هرکص ندنآ یدکح جلف یر کفاره  .

 ره ه هد هر و نم هنس یدرولوا رفظم هدنرتکا یدالوا یلاخ ندازغ

 لق ی هلودلا لش هدکنح یانلا بولک رادرمس مان نیکتشونا ندنفرط

 كەك ر ) ۳ نیکتش وا هرکص ند دعقو وب ی دعا طرض یلحو ۱ ۱

 كساد من, اصهدقدلوا توف هدهروب نم هنس بودا تموکح هدبلح |
 چد كلا یدلوا كالام هبلح ورک بواک هروعظ ( لا هلودلا رع ) یلغوا _

 ةعفد ( لام هلودلا زعم) هنر جد كلا (لبش نب دو )هد ۶۵۲ هنرپ . 3

 بولوا م اح هد هلان ٤ (هیطع) یردارب هر هدقدلوا توف هد 1

 دخا ندد كلا یپلح بولک دو یسهد ازار دار هرکص یدلوا نیشناج .

 ردشلوا توف هدهنط:طس بویلداتع نع همور ردالب هیطعوبو یدلبا .
 ییغوا لوس هنری دلا تموکح یرادعم هنس ۱۰ (دوخ هلودلا دیشر)

 رلیدلوا ضرفم ب ولوا تدمرب (بیبش) یردارب هنرب جد كلا (رصن)

 رد هن رزوا هلک چ اقرب وناونعرب هدنرک ذیرلنلود قولون (هرقفیعچوا)

% 



) ۱٩ ( 

 تولک هد 4۱۲ ی یس هداز رد اړ سد یدراو هب هیلیبشا بوقلاق

 و یک ا هعن راو هنس هنس 4۱۳ هدعا یدلبا طض ییهبطرق

 دبلا یموم هلذلوا توف هرکص ذوخ ام نومأم هد هروب نه هنسپولوا راکرد
 تموکح هدسا دنا دالب تدعرب و یدلوب لالقتسا ( یح هللاب یلتعم )

 هاب دی اتم ) یردارب هر یدلوا لوتقم هدکنجر هد ۶۲۷ بوروس

 سصننسم) هن ربولواتوفیخدلوا هد ۶۳۱ یدلوا نیشناج (سیردا
 یدلوا توف بواوا نی-ثناج یر ادقم هنس ۲ ( ی نب نسح هللاب
 بولوا مدآ یس ید (یح ن, سبردا هللاب ىل املا ) هنیرب كنا

 4 مک ره بولوا بناحا نول تب اغو یدرر و هفدص نوا زویشب هعجره

 دن اصق قوح هدنفح بولوا لام هرعش یدررب و هس هتسیا هیطع هزوک
 ید نم هلفاص ندرلنا ییعرح قح بودیا تقلا هلبا لذارا نکل ردشهلیوس

 د2 یدهم ) هنر و علخ كنا بودا روهط را هروز هد ۸

 هل لس وب هدقدلوا توف بو دا تم وکح تدمر رابدا:اسالجا(یسب ردآن

 ییاک> بلح (مرتف ییکیا ) یدلبا روهط رایج اهنص بولوا ضرقنم
 هد 2۷۲ تودیا روهظ هد ۱۶ رد هدر رک ذ ساد ص یی نال وا

 ءلرانوب 4 رد هش رز وا لاونم وب ی لس رد راشلوا ضرفت#
 كب الکرت نال وا یس هلیف هدنلصا اص هيلا یوم نال وا لوا
 هجر ندنفرط نویبطاف هدنس هنس 4۹۹ یدردیا كلنرهر تولوا یر
 هک رب مانناکحشنا ندنراګا بویلبا رفت"دلب لها ندمدآ نالوا یلسنم

 یدلبا طبض یرهشو یدرا-ةیج بوروس یلسنمو یدلوا یشاب ا روز
 هنلوق یتا بور دنوکر یخ هلا نوعا تەر و ماکصسا هنب روما سپ

 لتق یت اک نا نر یدروطوا هد هبحر تدمر بواک لاص یدلآ

 یدنوق وا هبطح هنعما رلیمطاف هد مصم هاب بوچآ یسودنک هنیرپ و
 یربشع هللا یسح كيلک لالتخا هتاود هيمط اف هدق دلوا یسهنس ۲
 یدیا كما الینساید ارم یدلشاب هفعش ال وطهدنف ارطا كيلح بواک هللا
 یل اص هللا هلیح رپ بویط ېب هد رخ رصن وبا نالوا یسل او بلخ
 یدتادش هعلفو ذخا بوروشود نتصرفو یدرّونک هرهش هلا ولتآ زوبشد

 ییودنک هل ردن رغا نال وا هدنغ الا بولوب تصرف اص هصکرپ

 ېپ ودنک مان بواوا ناهنپ هدناوب وصر و یدنا یغاشا ندنر اوید هءلق
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 ییالکلا ساد رهن رلاص

 ی رازغ وا كل اص

 ) هیطعهباوذوا )

 (رصنهلودلال.) و

 (لام)(هلودلازعم) و

 (رصن ) ییغوا كلش
 لغوا كرصن
 )د و#)

 (رصن) یرالغوا لدو
 (بیش) و



0 

 سالا ینا نا دوج

 كسبعلایبا د وج نوو
 یرالغوا

 (هللا لعلك ونلا )
 ) مساعلا نومالا)و

 كهللا ىلع لکا وم

 ی رالغوا

 ( ی یلتعم)
 )نس ردا هللاي د أتم )و

 ی رالغوا كنيم لتعم

 ( ی رصتتسم )
 (سپ ردا هللا ىلاملا )

 كس ردا هللا دن اتم

 ( سی ردا ) یرااغوا
 ( نسح یاسلا)و

( ۰۱۸ ) 

 هنب رهش هنیهج هسا مه ارا یدلنا طبض یلصوم بویلبا هملغ لع

 قم هدنا ب ودیشبا یرپسخ وپ هدنل وصو
 بویلبا ن اشبرپ ینیراتیعجج تاب رعو لتف هلبا یع ابتا هلطاب ییهاربا بواک
 لاو هدا ندتف رط ی هل ودلا قرش ۷1 لع هلا یمومو طرض یلص وم

 هلودلا ماود هد هروب لمن بولاق هدنا لد هن رات 1۸٩ یدتا بصذ

 هرخ الاب بواکو یداواعجج شاب وا كولب رب هتشاب بولوب صالخ ندسبح
 نییلیفع(ه رعغلا هک )را دلوا ضرعنم ییسهلساس نییلیهع تویلنا ط.ص لیصوم

 (لاسرعما )و (كلامرمما)و (ورعرمما )و (ناردربما)و (نسحربما)ندنسا نما

 بودا م a هدالب و عالق ضع! هد ما اوحلوا ی در ہن کم [(دجرما)و

 هلاز زورد ی نع هدف یش( رطس ییشڊ) رلبدلوا دوان هللا ت اك تقاع

 ۱3 ا ترن ھارون ھازا زوی

 بولوامدآرفت زکسرلنوب ردهدنرارک د نیم ولعدوجوت ندا روهظهدسادنا

 ۱ ی روهط یادتا تواوا یرهش هعلام هدعد یرهش هبطرف یراک الا راد

 . هثس ٩۳ حنا یرلت الو تدم بواوا هنس 48٩ یرلضارتناو ۷

 7 رد هرز وا لاونم و یرلیسس *هسلس لرل و رد شالوا

 یفکیآ نوا بولوا ص ها لص لک وتم هلا یوم یر ادعا
 n ناولس هدالصا یلعو رد رترمض> ههجو هللا مرک لع ترضح

 از هد یا ست

 هنس هیعاد السا هالو لوا يلع هلکعا روهظ لالتخا هدنکلام ادا

 یدرانقیح ز وسر هرز وا كعا د-هع لو ېب ودنک دب وم بوش ود

 | بصد لاو هب هس یا توا وا ند: هعاسا یوءا

 1 یدرد وا هر ودنآ یراکب ماش جاقر بوتاربخ هلا ارا نالوا هدساداو

 یدا,ا طض لب رهش دما ا بوک وشراق 3 ۵س هدم و ۳9 د او

 یراد اوه كلوب هرک

 هرز وا ینیدنلوا رکذ هد ال اب بوا وا نادرک ور ندنا نارمح ریما نالوا
 ص یدلو سزرسد ید هب هبطرق هد ۰۷ هردص

 صف وکح یا زوفطو هنس رب ییع 1 یدلسا تەب ن د وما نج زا دبع

 یرد ار هن رپ رابدلبا لستف یا یزلم الغ ودنک هدم اج وک وب بولنا

 عج ن را هلک بورپ و تلاستسا هرکسع یداوا نیشذاج ( مناقنومآم)

 تعاطاوریک تویلنا شسزاو ځد هناربح ریما ندنایصع امدقمو یدلبا

 ند هنطرف یدزغا راهظا نکل بوئوط ناهذم دیش یسودنک ید ردا

 یسانا



( ۱۷ ) 

 نکلرلیدلیف لاسرا هدادخب تودلک و هی هیفسر یراهلکو رلیدلبف دادزتسا

 دارکت شادرف رابدریدخا نفدو لاسرا مدآ وشراق بوی راهظا ینآ كارتا
 هدهرون نه هنس) یداوارارفر نیکد هد ین هدر ب واوا كلام هلص وم

 سبح هدلخر و رح نشادنرف بولنا اليسا هتلود هلودلا معز ی ردارب

 دن یامز كن و ( هل ودلامءز ) ی دلوا تموکح ی دصتم یسودنکو

 هت رکن ب ویلنا تع رع هلیسوه التسا ه دادغب ه دنر وره هنسر بويل وا

 (یشیرف نیدلالع) یسهداز ردارناب رعلنابق هب ر یدلوا نوفهدنلوصو

 یولس لرغطرا ناطلس ب وبا نایصع هعفد یکبار را.دابا نیشذاج
 ناذرت اهر ندرلیسابصع یجدتدعرب و یدرب و لاعشوک اک اب واک هلارکسع

 توفهد 1۵۳ تقاعیدوقوا هبطخ هنعسارلرمط و نالوا هدرمصم بواوا

 هدنس هنس ۶۰۰ یدلوا نیڈناج (هلودلا فرش) یلغوا هر بولوا

 بلا ناطاس هد 41٩ و یدلبا تعلخ سابلا اکا هثیلخ نوراو هدادسغب

 یرودصناصع ند ودنک هد 4۷۷ یدلذ جوز نس منم كنالسرا

 بلا ناطاس رل دل با هرمصاح قر تولک رکسع ندنفرط هقیلخ هلا س

 یدلک هلا EE بوق یھابنشا هدنفح هلو | رمسا كهللا یوم نالسرا

 هلو دلا فرش نکا یدلبا مینو عل زون هدنرلش یس ارعا یال وو

 یدلوا راو-ساکا یدیا راو ینآرب مانراشب بول و ص السخ ہلا بیرقترپ
 ارا مدآهدک دلبا عاشسا یربخو ناطاس یدلوب صالخ بوحاقو

 یدرو هودنک ییکلم هن بويا ما رک او زاءرعا یدن روتک فرش تویلنا

 ینا لوا ناطاس یدرو خد ین لوا هلجزا هده رفاو اکا یخد فرش
 یدهلوب تار را وس او یدک نسج بور دشراب هلارل تال رک وب نانلو

 هرم لاک ندثشخر لواو بحل تباغب هل احوب ن السرا بلا ناطالس

 بواو|لوتقم نکر دیا كنج هلبا شاتف یک اح ہیکا طنا هد ٤۷۸۰ دعب یدل ا طح

 بواوا رارقرب كد هن ران :۸۲ و یدک ( مه ارا ) ید دارب هثیرپ
 یدلباسد> و یدنروتک نوګ اك هروک نس دیساحشیناهاشکامهد هروب نهاهنس

 بودا ق الطا یا ن وتاخ ناک رت قصلوا توف هاشکلم هد 1۸0 هرکص
 كن هلودلا فرش هک دیفص یس هلاخ كه اشک یدلوا ناور هل هوم ورک

 ند هلو دلار كلا یدناشءهراو هیهارا هلا یوم هتافودعب بولوا یوا

 یدلوا ناور هلصوم بولا هنن ا ینا هیفص یداراو یلغوارب مان لع

 زایدشوک ودیسکیا بواک ندفرطرب ددم یلغوا رکید كنهلودلا فرش



( ۱۹ ) 
 یدلیا سولجیدنک هنبرب وملخینب ردار تبقاعو یدلآ هنواوق بورب و
 هد ۳۸۷ و یداربو بەل ود ( هلودلا ماسح ) کا ندتفرط هنیلخو

 ۴ لالةتسا م ا ل هدیک دلو داا ماس>وت یداوا لس هدف وکح لصوء

 هسشاب نکل یدشود هنسادوس طاست حد هقارع كه تح بول وب"
 رارفو نایصع یرلهلوک هنر هدقدلوا یسهنس ۳۹۱ ارب ز یدم هراقیح

 یدلبقمادنشساوربک نب ر اسو لتق یتچاقر.ب وروتک هلا یراثا ماسح راپدلیا
 راد الق یا > ههآ رب بودی اقافنا یجاقر بوشود هفو خرا اخ لوا نکا
 كنس هلببق ليقع ون یدلوا نیناج ( شادرق ) ملاوبا یلغوا هني رب

 شادرق سر راب دع | ح الصا یب ران نسح یس هج وع هلبا هلا یوم یرانعش
 قاقشو كنج هلرانشدو قاغتاو فالتنا هلرلتسود یدلوب رارقتسا هدندنسم

 هدک دشربا یسهئس 4۲۰ یدلوا ب ولغم ه اکو بلاغ هاک بواوا هرزوا

 لصوم یدلبا تبارس جد هتالو لوا یراداسفو رش كنس هفئاط رغ

 هکیدلبا ضرع لام رادهمر و راهظاتارادم شادرف هدنراکداک هنن رزوا

 مک توراو وشراق سا یدلوا دنم دوس نکل و کک بويمروا نالو

 راوس هیهتیفسر هللا مدآزآ ندنصاوخ بولوا مز هتم تبقاع ی دلبا كنج

 یسایهشا زد هددرطوت یدایا رارف هدنآو یدراو هن رهش نس ب واوا

 اربج نی دالواو لاء كةلخو تراغو بم یک یرلکد هلد بورک هل صوم
 . هتسس یسلرا رلبدا وا لوةڈم هکعا تواعشو داس وار ود دهن و ذخا

 رکسعرفاو هثشارو یدلبا دا دما بور دنوکرلب وکم رع لئابق هل شادرف

 ید بعالم رغ ی دلیق تکرح ن وجا صالحا عضوم بو دیا عج
 رخو یدلیقادس تیعجرفاوو دادعسا ندنرلسنج مه نالوا هدیلاو> لوا

 هیکر وذ هنیراتمش بو دیشدارکسع هکات یدلبا مک هدقدلو لوصو هشادرق
 ندنژرورغلاک یسهفلاطرغ بوش ربا بب رق هنب رب رب رکسعیکیا كلذ دعب
 بیرق هلی رودرا هک هل وش رلید راو ورلبا ب ورب سک هنب رازوک ینابرع
 راد کو د نیک د هتقو هل و|یداروقرازر اک نادیمبونب نابرعسب رایدلک

 . هلیب یاوسن ب رع رایدکود هن ر ز وا یراو درا یتاب رع ب ویلیا هبلغزغ
 35 هلا هەق داص هلج هن رژوارغ ب وئودورک رایدرپ وتریغدشب رارا هلنایرللوا

 بوژوب نیعالم لوا تبقام ب ویلبا مادقاو كنج یظعو راب دلیق هلج
 هاب یبایشا یراک د تبا بصغ ندلصومو رابدلا هلک یرادتم كي ز وتوا

 یا لو سیا و اقامت



( ۰۱۰ ) 

 رلید)وا تصرف دصزنم بویلبا كرادت فی رحروسجو یرجر و رلبدلبا قافا
 نکددیک هلن اب كدورعو یدعا لو هن ارس تورک هرهش یلعوا ا

 یلیعونابو سس یرغوط هب زول و یداشاب هفحاص هجا هنشاب كنا هوادع

 ید روا هليا رخ بوشپریا فیرح ل وا تقواوا یدتوط ه-زوب یا
 یردار كاباع وباورلیدشود هیقراف ایم توحاق یابتا یدلنا لستقو

 یدتا سولج هلم اعم كرد ار بوشد را د روصم هلودلا دهم

 هلببس ناخ كلا تبقاع یدیا شی یلست همدآرب مانهورش ینب روما هلج
 (روصتم یصئونا هل ودلاریصت ) یشادنرف هن ږ ب وللوا لق هد ۲

 قوجیق ندفاتکاو فارطا ب وی هاشدا تاصخ كن یداوا شا

 ر الی مارتحاو ریقوت هرزوا لاک هرلنا رلردلوا عج هنهاک رد ارد شو الع
 تموک> هنس ٥۲ ردشٌعلیوس هلانط داصق هح هدنفح یدرر و رهزاجو

 یدیا مدآ لئام هرافصو قوذ تداغ یدلباتاوو هد تشان ناسکس ب وروس

 ی هیراجرویشب هلنجواسح هلل و یدزواا راو رایج كد ا
 هدنارطاو ی دالک د هداسح دوخ یراوج نالوا هد تهدخ یدیاراو

 بوردنوک رلیعمآ هرمصمانو یدلآ هلاحاکذ یتجاقر ندنززرق كولم نالوا
 یدیا هاشدا م رک تیافب رایدنرک وا ی رلهاءط سةن ن انوا محیط ا

 هراد نو نک هرلشوق ی هداره ن دنلاوصح ی راکاتفح یدنک تح

 یلاعت هللا ةج ر)یدررونک ندنلا حاو دوج نءهرخرویط هیاهنیب ید رکو د
 یردارب هش رب جد كنا تدمرب (رمصخرما) یلغوا هن رب (هعساو ةجر

 (روص ەر« ء|) لعوا ه ر دكا یدایا تموکح دخس ٩ ) دیعسرما )

 ندیامکح هتلاالصوم ( هرفف ی زکس ) رلیداوا ضرقنم بولوا تدمرب

 بواوا هنس ٤۹٩ یرلضارفناو ۳۸۰ یراروهظ ردهدنرک ذ بیسموخ
 لیفع ون ن دشاکس یرادد ن رګ رانو ۷ رد هن رزوا لاو مول یرا هلساس

 هژرارکسعرفاو نداجریس هلق( دم ) هبلا یوم بواواراب وسنه هنس هل يق
 س رس د هب هعلق هرا جاقرب هرکص تواک هن رابدلصو هند دما نادجوش

 هدقدلرایراطفءعض هنادجحوخ هرزوا ینیدنلوارک دهدالاب لرهدیک یدلو

 دنب رب هدفدلوا توف بو روس تموکح هنس " والیتسا هنتلاا لصوم هلج
 كنآدلقم یشادنرف ارز ی دلوا نیشناج هلبلق تدم (نلع) یر دارپ

 تلاع اهب هاد نالواهدش ال ولوا سد ب ویلوا هداد اضر هشدلوا هاشداب

۷ 

 كيبسم عف ار نر بیس
 ۱ یرللخ وا

(CE)(دلقم) و  

 ( نسح )و ( ىلع)و
 لد)-عم

 یرللغ وا
 (نارد ) و (هکر )

 كنا ردب (شاد رق )و
 ی رللغ وا

 ( شی رق )و ( كلام )

 كئيرف (ورع) و
 ی رالغوا

 (لس) و (ماس)

 كسم (ےھارا) و

 ی رللغ وا

 (ىلع) و ( دج )



۹ 

 كشوری ناو رم

 كلاو رح یدرکلا

 ی رالغ وا

 ( دیعس ىلع وبا )
 ) د-جارصل وبا ) و

 (روصنم هلودلادهم) و
 كد-جارصت وبا

 ی رالغ وا

 (رصن) و ( دیعس )

 یلغوا كرصن
 (روصنم )

) ۱۶ ( 

 ۳ لوا بولک ءاشمز راوخ دوخ ناطلس هدنن امز كنود ی دلوا نیشناج
 . ندسح هرکص یدلباتدوع هز راوخو ذخا یناقعو رتعسلو مے یکلاع
 ۰ تدمر یدلیف لاسرا هدنفرعس ورک یناو جشوزتاکا ییرق بویلبا قالسطا

 ۰ رع نوکر و یدلوا راریب ندنمکح كرلبمز راوخ ناُمع هرکص ندشکم
 1 *دههلف ىو ناخ یدلق هراب رم کی | بوئوط هسیاراو ییزراوخ رده هنهددن

 هدشناب بوبابق نب راوبق هعلق تروع هیلبا لاله ید ینا هکیدلک یدرواوا
یق ه هعف اد ها یتاوعا نانو

نسو عدوعرب نو یدزسوک ما
 ۱ مکنوتاخ ك

 هسا راو كلاح ه هللا مردپ نسردبا دصق هلتف هکردن مرچ هدلاراوب مب
 ۱ هدفرطو یدلیف ثغارف ندشیاو ناعع هله بور دنوک ربخ ود روک

 1 ید لوا بو وق ٿمايق هش اب هدو دا وا رادرم> ند هو هاسمز راوخ

 ردراو رج هن كرانو یسهدلاویدتسا قهرقیراباطخ نانلوب هدمزراوخ

 هرسصام یدتف رسو یدلک بویلبا عج ن رکسع بععرد یدتا عنءوبد

 هلهجووب یدابا لتقو ذخا ینامعو تراغو ذخا هللا برحو كنج مکحتو
 نالوا یماکحرکیرابد ند هیدیج دارکا (هرعف یجد) راب دلوا ضرقثم

 1 ضرفنم هد ۸ و رهاط هد ۷۳ رلنو ر د هدنر رکذ ناو هو

 نیفرافایمو دمایرلکللاراد ٩ رد هرو الاون و یرلب-1 هل ساسردراشلوا
 _ نابوجر هدنلصا ( دا عاعشوبا) نالوایساد | كرلنو ردشاوا یر رهش

 توع د هتبلا نب راتشآ نک ندا و یداراو یران ویقرادةهرب بواوا

 بولون راهتشا هژباا-سو دوج یدرږ ا تف ایضورازاغوب وزوق بویلدا
 هکسک لوپ بویلبا تغارف ندقلناب وچ سپ یدلوامجراداوهرفاو هنشا

 كر هدک ید ردا لذب بویلیا راخدا ییایشا نرمک هنیلاویدلساب
 . هرکص ندنضارقنا نودجونب ویدابا الیتسا هثب رل رهش نیقراف ایمودمآ

 3 یب دنلوا رکذ هدنس هرتف نودج ون هدءهب یدلق رس ید یصوم

 ۰ یردارب ه رب یدلوا توف بوشود ندنآ هدنس هر راح لصوم هرزوا

 . كدئو دج هلودلا دعس یدلوا نیشداح هد ۳۸۰ دیعس لع وا لغوا

 هدنر هش دمآ توراو هدنرلکدرونک ندبلح یدلبا حوت یسانلا تس یرف

 نال وا دلبلا جش هدنیفر افایم امدقم یدعا تعرع هرزوا كنا فافز
 دعفدو یدیا شا بیر نس ارج هل قایصع رامثاسا ند هسوک
 هللا تبالو نایعا بولوا عبات هفوخ خد هللادبع نالوا دلبلا مش هددمآ



(۰۱۳ ( 

 رلیدلبا هب راحت بوراو وشر اق ناخ دوشم یدایا موجه هن رزوا ناتسکرت
 ناطاس ب واوا ناشدرپ یاوحاو یدلنا رارف هدنفرعت بولوا مرهنم دوجخ

 راد اوه هودنک ید رعس یدلقدادتساو لاسرا هماندابرف هنهاکرد رعس

 هدادما بویلیا عج رکسع هدابز ندکیزوب بویلباهدنک ار هماندکو لم نالوا
 یدلوا بوشاو كنج مکح بواوبعوقو نیفص لباقت ہد ۰۳5 یدلک
 د یکیبهنو یدلرفرکع هیاهنیب بولوا مرهنم فرط رس تبقاع
 ل رعس دعلک هدقووب یدلبا رارف هاب ندنا هدمرت رس ید-شود رسا

 هرهنلا ءارو ام بواک یرکسع ناتسکرت سد یدا لکد شلزو یرکسع

 ص الا هاش زر اوخ د2 ناطاس هدنح رات ۱۱۲ ورلیدلبا ايسا

 هلبارعس ناطاس هبا ناخ دوج یدلاق هدنلارلب اطخ كالا« لوا هجتدا

 هرکص یدلیا مارکا هلبانییعت راس اخقوتسم رس بودیک هنیراددناسارخ
 كنبراد ناسارخ بولو هجرف دو تۆو یتیداوارب سا رڪس ناطاس

 كلامهناسارخ هل دوم هلغلوا توف رس هدعب یدلبا الیثسنا ه نکا
 كا تعاطا هدتفو كلوب یع هفت اطرغنیلباربسا یرکع امدقم یدلوا
 مانا هععاو یدکح رکسع بویم رو دوحو هنرازوس دو نکا رلبدتسا

 بوراویسهفناطرش یدازوب دوش تبقاعبوا وا بوشآو كنج اراهذوالیل

 *یلاها بویلوا كل اس هفاسنعاو اظ تالسم نکلرایدتیا البنسا قیرهش ور

 هرع رزوا ییسلک بوردنوک مدآ هنفرطدو# رارکنورابدنوطشوخ یرهش

 کا هکردنوک یواغوا یراب یدابا داععا هندو رد د د مل هدا هاشداب

 لصاطاو راد د قدلوا رار ندکم کاب ورس یه وب لهدا تع اطا

 نردلا لالج یلغوا دو بواوا لع اح داععا هلا قئاوهود وهع دهن

 بولوا هلباربق و لاکو لابقتشا هت ملا هدنل وصو یدردنوک ید

 بوراو هارانا ندلا لال-ج سد رابداق ثعب ندناو رایدتلنا هرهش

 رلیلیا هدنسارا لغو هللا اب اب هرکص یدلیا رست یخدرهش هرابجافرب
 لدوجم هلیس هفن اط رغ هل هلو دلا لالج تیقاع را.دلک بوراو
 نردلا لالج لغواو دو تبقاع یدارو ماطذ هرزوا یرللوا هدتع اطا

 یراکو اتخ هد ۰0۰ یدک (ناخ جافغیط) هنر بولوا توف ابقاسعتم

 یدلوا نیشناح ( ناخروخ ندلا لالج ) هنر بولوا لوتعم هدنلا

 ( ناخ نام۶ ) هدق دلوا توف ی د لوا ب ور وس قان اځ تدم رپ

 () ( ی )



( ۰۱۲ ۲ 

 هدنرع پولوا مدآ دهازو داع تیاغب یسودنکی دا شعثد راالو لوا

 فارطا هل-غلوا هرزوا مارک او ز ارعا هب اک یدا شم ها رخ برش

 زارط هک ناخ ارد یرد ۳ هرکص رلب دلوا عج هنعض كنا ندف اشک او

 رسا یتالسراو یداک بوک نگو یدردا مکح هنن را تب الو ناجی ساو

 هالو ناتسکرت هل اب (ناخ ارغب )یدک هر یسودنک بودا سحو
 توف یدلبا دهعیلونیکن رقح یلغوا لوب هرکص ندندمرب یدلوا كالام

 . یدهعلو تروع یداراو یلغوا ك-جوکر ندنوتاخ یربغر هدقدلوا

 (یع*ارا) یلغا كنودنک بورودغوب جد یتالسرا نالواسوب و عسل

 لواح قاقش هن رارا هللا یرردار نکا یدرردنا الحاهرپ رس یر

 هلودلا داع) یکاح دزق رع“ نیکعا نابرط لالتخا هش رل الود بويا

 هد 171۰ ی دلبق السا هکلاع لوا بواک هد ۰ (جاعط فظلا وا

 لزوک یدلوا نیثذاج ( مصن ئاللا س۳ ) یلغوا هنن ر بواوا توف

 ا 6)5 ردار غ رب بولوا اوف هد 4۷۲ بوبلبا راتکرح
 یدلوا (ناخدجا) یلغوا هنر بولوا توف ید لوا هده سو تدم

 ناطاس بویابا ترفنند ودنک قاخ هلغلوا مدآ ترس دیو مل اط نکل

 یک-شق ندنرالاحو راد دراو هنهاک رد كالا ماظذ یبظعا رب زوو هاشکلم

 ۲ کلم سد رابد2ا اجر نسا صل ند هیلب و نراودتک بویلىا

 لاتف و هرصاګ مظعو روبع ینو ره هد ۲ بو ءلبا عج نرکسع

 هش روصح هتسإ ند رب تویلبا رسا ییاخو یدلبا ف ئدق روس هلا

 . ریو یدردتا فیقوت هدناو لاسرا هناهفصاو مارک او قالطا رابدروتک

 هدخالو لواو تالو *یلاها نک)یدءا بصایاوییسب ر ندنعابنا هددنف

 هر ورتل هللا ی هراشوا یاخ ند هتف بوی | تع اطا رهداز ناخ نالوا

  قاثیمودهع هرزوا كما تةلاو قالطاند > ورک یهیلا یعوم ناخ
 .(ناخدو#) ا تراوا توف تفاع یدلق لارا دنتکلم نویلبا
 . یدک (ناخدوجم) هنریو توف د لوا بویمع قوج یداوا نیشناج

 هالو لوا هلا بیعت رجس ه-- رب بولوا لوتقم هدنلا هاش رک“ هد ٥

 هر بودا تافو ید لوا هرکص ندندمر بولوا اح (ناشنالسرا)
 هدشن امزكنون یدلوا نیشذاج (ناخدوجم) هلبایص رس ناطاس یلغوا
 توفیج هللا رکتتسع یصحالو دال ناخروک یه اشداب نی > هد ۱



(OID) 

 هللا ناخ زدف یهاسشد اب نتخو یدلوا نیڈناج(ناخنالسرا رغ! ا وبا)

 بواوا هل اصم یسکیا هرکص ردشعا ناب رج نتفو بورج هدنرلنیپ
 كرت تویابا هبلغ جد هعفدوب هلودلا نیسع رلب راک دن رز وا هلودلا نیع

 مز راوخ هد اا وب یدلبا قرغ هنوه> ییزکاو یدزوب قیرکسع
 رخ هفرط لوا زونه یداک همانو یجب رعذص حد كرت ندنهاشد اب

 یز دلوا بلاغ مزبهرلنا هلو دلا نیم ید | شه همک تقو ردق كج هشد ريا

 ندنرلذگبح رات ات نلک بوقا «"رعرادد هللا نوهج هدنک و دید زکیدلپ ندن

 كر یتغلن اخ نالس را هرکص ند هعقو و یدری و باوج وید كدلب

 كلوب یدل وا نيد اج زدق هر و ی دلیق راتخا تا رع بویلبا

 هدنس هع اد كعا رفس هن رز وا نانسکحر هلودلا نی هدشن امز

 توطس كل رانا ب واوا ی رالسف قوج قق كن و دنک ار زیداوا
 هن رکسع ناسا روافهقد يکیا ید رواک بااغ هن راند هل یاس یتوقو

 هنءفد قوا یوعس كن اخزدق یدبا شاک باغ هللا یتوق رالف ید
 نیع هللا ءاش نا هک دل | هعاشا زوسرب هدنعا قلخ یدلوب ريب دنر

 ول هثح تااغو عمر _داوط نوطوا هه رع كەر هسرولک هن رزواهلو دلا

 هدکدشرا نیشی الارالبف عهد ورو هک واكعرکسع بوش وقرزوک وا
 بوجاق یرغوطورابا ززوکو ا ندالوه كشذآ عهرود روا شنآ هرانوطوا
 رل تاس ارخ ورک بوک روا یرورض رالیفو رقوص هن ارا رالف یشتآ

 كل دوش بوشود هزغا ند رغا زوس و رواوا هابت یرالاحو رود ه رژوا

 بوپلعا هابتشا هدنفح هلوا دنم دوس هسراقیح هلعف ریدتود قلوا یعومس*
 یسکدایح توتلوادهع هطاصمو ید رتس وک لمم لص یرورض

 تقداصمو تقفاوم هل رو رایدب ماعط هدهرفسرب بوشوروک و رایدشواق
 زدق بولا تدوع هناس ارخ دو رل دتکړ ناو دهع هرزوا كا

 شالو ناخ هيلا راشم رلددلوا لوغشم هداهحو ارغ یدلاق هد رهنلا ءاروام

 زاغ اٌئاد یدبا هاش داب هربسلا نسحو لد ام رد ڈا ریه و حد د

 دن ر بولوا توف هد 1۲۳ یدردنا تب قوج هلا الضفو اعو رالیق

 (ناشناللسرا عاصشوباهلودلا فرش) هدنکلم رغشاک و نتخو نوغاسالب

 ی) ردارب کل اع نالوا هدنلا مدعم ندنت وف زدق ارز یدلوا رفتسه

 هنس هصح ید کہلا یوم بویابا یسهنو عیزوت هدن رل یراهجوعو



( ۰۰) 
 یدر و ماکعسا هن روما بولآیرهناا ءاروام هل و ید روحاق یلیعاعسا

 یتدندنا بویلءاترهاصم یخد هلا دوم هلودلا نی یکاح ناسارخو
 هلبا یلل قاف باعصا هرکص بونک هرزوا تقفاو« تدمر یدلوا نیما

 دن رفس ن الو مدو تویلا افخاو ےک ینو ادع كلبا یدلزوب یرلارا

 ینیکن رفعج یر دار یدنک هللا نیکت یش اب وص یرکسع رس دک د تک

 رایدلبا رست ینیرنکآ كنبدالب ناسارخ بوراو یدلبا لاسرا هد ۰
 یدلبق صالنعسا یاس ارخ ورک بول ود ند دنه هلودلا نی هرکص

 یدابا دادعسا ندناخ ارغب یه اش د ا نتخ بولک هتریغ ناخ البا سد

 روبع ینوصج ندرب یسکیا بویلبا عج رکسع ناب یب ندن:سکر ت *یصاقا
 ۳۹۷ بولک وش راق هل ودلا نیع رایدتا م وجه هن رز وا ناسارخو

 تواک بلاغ دوج تف ام ریدتا كنج ےک یاس نوک کا هدئس هنس

 هدنرو ر تدمر یدانا بیعت رک یبرهت نوه انو یدزوب یرلنا

 بواوا توف هد ٩۰۳ نکرروک كرادت نوګا ماقتنا ذخا نددوج رارکت

 بور دنوک یچلیا هپ هلودلا نیع و یداوا نیشذاج (ناغط ) یردارب هنب رپ
 نسبولوا هلاصم هلرعرب رب نالوا قبال نعالسا لها ید زیکیا هلدجلا
 نیم یدید زوالوا لوغشم هداهجو ا"رغ هلا كرت رافک ن و دنه رافک

 هد ۶۰۸ رایدللا تکرح هن رزوا لاونم لوا بویللا تباجا د هلودلا

 ˆ نقف ندنکل ام یاتخ هداننا لوا یدلبا تباصا ض مر هناخ نافط

 نوعاسالب كرهدا ترضع لاصبا هدالب یراقدارغوا بوقرح رافک هیاهذ

 عر هقح هاکرد ناسغط رایدشرا نیش یر ادقم قانوق جوا هنیرهش

 مالسالها ینی رارمشكرافکو ب هکاترب و تقافا نوک هنر اکب براب بویلیا
 . لوبق نساعد یلاعتق> یدد كنس مکخ هدعب عهدنا عفدو عنه ندنرژوا

 3 كي یرکی زوب بویلبا ماع رفو ید روب ناسا تو ورک اکا بولق

 3 . رلیدیا هي كب زویج وا یخ د رافکن اک ارز یدا عج رکسع یرادعم

 ناخ نافغط رایدتک نونود هدق داوا یرل عومه یرلءمگ كمالسا لها

 . لتقمدآردق كي زوبو یدشریا هلفغلا ىلع تبقاع بوغوق یآ جوا یران
 لوا هللا هاب هدک دلبا تدوع هنوغ اس الب و یدلبا مسا نب ردقلوا رب و
 لهاو لق اع یدلوا تود هد 4۰٩ بول وا ضر اع هب ودنک هنن ضرر

 هلودلا فرش یش ادنرق هنب رب یدنا ها-شداب الع بحو فاصناو ل دع



۱ ))2( 
 یرلناف اخ نانسکر( هرفف یمتلا) رد هدنس هباثم نوطوا ر هدنرب یج اغا
 تواوارفن یرکیرارولیق اعدا ن رالوا ندنلسا بایسا رفا رلود ردهدنرک ذ

 یررهش هدندرسو ارا هرکص یرهش نوغاس الب هداناوا یراکد اراد

 رد هد 1:٩ یرلض ارقناو هد ۳۸۳ یر الیتسا هرهللا هارو ام ردثلوا

 بواوا رهش ن الوا یراکللا راد نوع اس الب ردرلنو یرلتک لغ لصا

 بیرف هرفش اک هجرد ٤۸ یعرعو ۱۰۲ لوط هدنوا عباس ملفا

 ندولقا یا رد,تیسرک ناروت نعشاک رددح رس ناتسکر ت ندکساو

 ررد ید دنک ود را کارد هحرد 0 یصرعو 1 لوط ت وا وا

 ۱۰۷ یلوط هدنانسکرت یاصقا نتخ ردشعا روهظ اع هعن ندنو

 رد رهش یظعم رر باراف زارط مرو ارو رد هج رد ۲ ی رعو

 هدنکلم اراخش ندهقناطلوا یدیاشغا روم هدالاب ینا كرهتلا ءاروام

 رکد هد ال اب هلودلا باهش نالوا مولعم یل او>ا ب ودا الیئسا ادا

 ربما یس هکلا رهثلا ءار و ام بواک هللا رکسع مظع هرز وا ینبدشلوا
 هر ودنک نکل یدلبا تم اقا تدم رو دخا ندنلا كئين اماس ح ون

 هنس هظ> الم قلوا ندنساوه تماخو كل رهش تولوا ضر ام كل هتبخ

 تافو هد رط یانئاو یدلیق تعزع هن راد ورک بوح وکو یدشود

 یدردوقوا هبطخ هنسا هفلخو یدبا هرزوا دایتنا هم السا ند یدلبا

 یراکللا راد ند-عدقو یدلوا نیدن اج (ناخ کالباهلودلا س )وخ رب
 یدردیا مکحهنکلم یکسا كنب ردپ بواوا عاق هدنرهش نوغاس الب نالوا

 یرهثلاءارو ام وربک بولک حول ریما هرکص ندنتوف هل ودلا باهش ار ر

 کالا هلغلوا یراط لالتخا هتاود هنام اس هد ۳۸٩ یا ن طیض

 ذخا یرلاماس یغودلوب و رست یی ار اع و یدلک بوکح رکسع ناخ

 بودا بصف یلاو یب هسک مان ااو ندنرلم دآ دو یدلیا سحو
 بوأوب هجرف حول نب لیعاسما هدانئاو یدتک هش الو ورک یس و

 یتب رکسع ناخ كالبا بویابا عج رکسعرادمرب هنشاب و ص الخ ندسح

 هلا رکسع میظع ورک ناخ کالا هد ۳۹۰ یدابا طیض یناراو یدزو

 هن هرکص یدلیا طبض ی رهش هلکعارارف هق رطرب لیع سا تب واک

 بولک هعفد یکیار كلبا هرکص ندنا یدخوق یت اخ كالبا بولک لیعاعسا
 هعددوب بولکو یدروک كرادت مظع بوراو هالو تبقاع یداوا مرهنم



۹ 

 ی رالغ وا

 4 رک ۱ دج)

 (دواد)و
 ییغوال رکاد#

 ( نیسح )
 ییغوا گكنس>

 (راسلا دج )
 لخواكراساادج

 (نیسح)
 ) یرالغ وا كدسح (

 ( رفعح دج وار

 ( دج مشاهوباو)
 لغ وا ل رتعچ وبا

 (رفعج د وا )
 یرالغوا كل رغهج دج وا

 (نسح حوتفلا و )
 ییغواكحوتفلا وایسبعو

 ( رکش ىلاعملا حات)

)0۰۸ ( 

 هش رپ هدف دلوا توف بویلبا تموکح هنس ۶۷ ىدا وارثا لزوک بویلیان
 لع (یرکشل) یلغوا هنبرب د كناهئس ۳ یسوم (معتشاوبا ) لبغوا

 رادداوا تدمرب ( ناورشون ) یلغوا هنر د كلا دنس ۱۵ یسومنبا

 لزوک هيلا یوم یدلوا نیشناج ( لصد نب رداش راوسالاوبا ) « دعب
 یدالب و حالصا یللخ نالوا یراط هنکلع ورب ن دندمر ب ویلبا تکرح

 نالسرا باا ناطاس ند هقحالس هد ۷ یدالیق ےظات ی رکسعو عمر

 كکاام کودتا صالنعسا ندهرفک*یدبا بوبا ارغ هنمالو مورو نعرا
 ۱ یدلبا ناسجاو تی ذعاک ۱ هلعل وا لاصااو ب 2 هنن راتالو راوسالاو |

 (رواشن لصف) هن ر ب واوا توف راوسالاوبا هدقدلوا یسهنس ۹

 ینالضف بواک هالو نارا نالسرا بلا ناطاس « دتفو كلوب یدک

 یدلوا رهظم هنعارک | كهبلاراثمو ی دلبا مایق هدتعاطا ماقمو لا,ةنسا

 نکل یدلیف ذخا ندندب یتکلم كناو ح ورخ (نولضف ) یلغوا هد 7

 هلسلس لواو یلوتسم نالسراباا هنتالو نارا بويمهلوا رارقر هنس یا

 هللا اهمقرش هنددمو هکم ن درلب ولع ه رعق مسن ) ی داوا ضرع

 ۳۵۰ یراروهط ءادتنا كرلنوب رد هدنرکذ یسوم ون نالوا ه دنتم وکح

 ٩ هرد هن رژوا لاوتموت یرلیسد *هلساسردراشلو ضارتنا هد :0۳ و

 لالفتسا دواد هيلا یم وم هدق دلو ضارقنا هد هکم لود رمضیح اوش

 كنا نیسح ییغواهنرپ ید كلا تدمر (دج)یردار هس رب كنا یدلو

 لغوا هدعب (دڅ ن نبسح) یلغوا هنری جد كلا (رادمم)هنبرپ جد

 د-ونا)یلغوا هدعب ( د رفعج وا) یرد ار هدعب د مشاه وبا

 حوتقلا وا ) یر د ار هدعب یداوا نیشذ اج (یسنع) ییغوا هدعب (رفعح

 ی اعلا جات) یلغواهترب بواوا توف هد ٩۳۰ یدلوا نیشناج ( نیسح

 یکیاو یدیا مدآ رعاشو لض افو اع یدلوا نیشداج (رکش

 (رعش ) ردندنک اب عبطراثا (تب)
 :E باتح لذلانا لذلابناجو * اهب ماض ضرا نع كمايخ ضوف *

 * بطح هناطواینبطراا لدنلاف * ةصةنم ناطوالاق ناكادا لحراو *
 ندتلالذهتلاار ززو یک رارداح ناهز هیغوط بوغ ره یس هدربرب ندد

 یرق تولبا ت ره كسروا م رک هدکنطو رکآ و ردکر ک كجا تاجا

 دوو نالناص هلبا لافثء زاوا بوغرم هدننطو یش سفن ارز راو هتالو



(ND 
 كاذک یسبلاع بذاج و هر زج دالب ضعب و یرادودح ن اجب رذآو نارا
 ردشلواراتعا مسقچ وا بولواراغاط یرالرنک | ك تالو وب رد دودح نارا

 یرهشنالا بابو نارزح یعسقر و یلاوح لواو طاشعْشو القیلاق یعقرب
 ردهرزواقلوافارطالواو با و الا باب و هعدرب یکسر و یساراربنو و

 یسارا كراذو وناورشو ناقلب یمسقرب هک راردیارابتعامعسق تردرلضءد

 یسحاوت کلو دابآ ز و ربثو رارید سالفن 5 | هک نارنح خد یعسترب و

 طالخو ترب ترخ جد یمستر و ناوعنو ن اخرس خد یعستر و
 مکح رلیلاو لعتسم هنن ر ره كراهیحائوت ب واوا یلاوح لواو م ور راو

 یتومطسق دالب نالوا رشم هدنتیب مور ملقا هلاییلقا هینیمرا یدردیا

 ر دنو زارط یسهلکسا رک د هرق كنهينيمراردب رارهش نوسهاسو بوو

 سبل دب درجزالم نزرا شوم ناجنزرا ردرانوب یررهش روهشمكناو
 ندعبار ےلقا بولوا یسسرک هک لیدناورمش ناط-و شحرا طالخا

 یلوط هدنرخآ عبار ملقا نی ود رد هجرد ۳۸ یعرعو ۷۲ یوط ,۷۲

 هدقدلوا یس هنس ۳۳۷ ردهجر د ۳۸ یطرع 2۸ لوطناد ۳۹ یطرعو

 نالوایحاصناوعاو عابتا هلکثو دربسادجرالس نالوا یک احناصب رذآ

 (.دادشنب دم ) دیلا یوم سب یدلوبلالقت-ا هدفرطرر یسیرب ره رکب
 یار لری یدزسوکماب ايف هتنایص ندنتدو طط یرلت الو لوا د

 هنس یدلوا رفتم نیکد هنس هنس 6 بودا ریست ید ینانک او

 الیتساویراطللخ هتءاظن هذنرخاوا كلوب نکل ردشاواتوف هدهروب نح
 نسل اوبا (یرکشل ) یلغوا نامزدعب یدیآسکع>ندنلاتالام کودتا
 "یدیایرلتالو کودتا مکح كن رد هنن ب واک هروهظ هد ۳۰۸۰ ىلع

 ییرکسعو طبض ینارطاویدلیف سولح هتموکح دمو صاالعسا| ندنعد

 ندنموکح هنس رکسو یدلیف منو رفوت یکام مزاولو منت یکی کرک

 ربا نکل یدلوا نيش اج(نابزرح) یردار هش ر بویلبا تافو هرکص

 یدلبا رورع هلبا ل التخا یتقو هل فلوا هن رزواریصقتو لساکت هدروما
 هده اک راکش نوکر یدیا هن رزوا قافش یر هلا لصف یردارب

 دقو یدلیف سولج هنب رب یس ودنکو لق بولوب یتتصرف كلا لضف
  ۵دونشخ ند ودنک قاخ بویلبا كولس هنن رزوا نسح كس رد هد

 یرک مظعرب هن رزوا كنب رهن سرا هدنس هئس ۸ راب داوا یحارو



0 

 دج دادس ن رع

 یرالغ وا
 ( ناز رع )

 (لضف) و

 (یرکشل) و
 یلسغوا كن اب ز م
 (یسوم حفلا وبا )

 غوا كياسوم

 (یرکشل)

 ی وا تب رکن
 ( ناو رشوت )
 لبغوا كاضف

 (روباش راوسالاوبا )
 كروباش *

 یرللغوا

 (لضف )
 ( طوش )و
 ( نولصف ) و

)0۰1( 
 نیمدرای لیدرا یرهشوبابلاغ هکر ددی و گالمر دوب ىرهشكوب ند هلج-

 ردشلوا فورعع هللا تب.د هتعسا كلا ب وابا اش نانو نب یط) نا

 معافا بولوا یرهشزربت ید یسسرکر ب ردنههرف ۲۵ یسارا هللا بریت
 یدیرراردیدزب روتاکارد هج رد ۳۹ یضرعو ۷۳ یلوط ندسهاخ

 رددج رد 4۲ یضرعو 1۸ یلوط ندبعاخ ےلقا بوا وا ناورش
 . ناوعح سال هرج ورسخ رددنس هکلا ناعبرذآ یندر رهشوب

 ناقوم دنرم جایم ناجوا هغارم هسیمرا یوخ ځوخ جدر
 اس ه دا دخ ییغوا نوغرا ند هیرمکنج ینا هک هبل اطلس هعدرب دنزرب
 دشاط ردقانوق كس هنفرطقرشلزب ربت ردشلبا ذاا كللاراد بویلبا

 ندنررکسعرس یلید ناکام هدنلصا (دشرالاس ) ی

 . قلود كناکام كرهدیک یدلوا یلاو ندنفرط كنا هنید>-رس مرط بولوا

 هن رب و تود هر ص ندتموکح تدعرب تولوت ل القا هذا و لالتخا

 تدمر یدلوا عا ( ناتسج رالاس ) هنر یجد كلا ( ن ا
 1 . رب ید كنا ( نادوسهد رالاس ) هل رپ بولوا توف هر کص ندتموکح

  توفیخد لوا یداوا نیشناج (مهاربا) هنبرب د كنا ( لیعاسا)
 هد رات نانلوا رک ذ هدالاب یدک ( ناب زره ) هش رب ه دقدلوا

 بولوا هدنلکش یلآو ردیا مکح هب هکلا رب رانوب رلیدلوا ضرقنم هلا تیاک
 لاجایرالاوحاندنرافدلواناشلایوذ واد هتسارا ت:طاسو کالم زارط

 نارا( هرتفیجندرد ) ی داّملوا داوس ری کد هللا ليصفت بوایک هن رژ وا

 ۳ رد هن رژوا لاونمو یز هلساسران وب ردهدنرارکذ دادشون نالوا یولم

 یراک دید ناراوب ردشلوایرداس 41۸ یراضارقناو ۳۶۰ یرروهظادتبا
 ناب رذآ یس و-:جو قرش بن اجو هینیهرایش رفبلاح تیدکلا

 ماقا ناوجګ یسیرب ن دنرلپسرک هک ر دیرلغاط قنیف یسبلامش بناج و
 یراکد دوق رمد ید یسل ر, رد هجرد ٤۲ یضرعو ۷۳ لوط ندساخ

 بواوا دیک ید یار رد هج رد ۶۱ یطرعو ۷۰ یوط EE هدلب

 ر وهشمر كنسهکلا ناراو ر دندسهاخ ماقا ۶۳ یطرعو ۷۶ ی وط

 کل ناور ناللار سو ناقلس و روکش ردسالفن جد یرهش

 قف كاب هک یتبالو هینیمرا را ر ولوا ه دیلاو> وب هقناط ی راکدید

 ج وقرشو قالو نمرا یس رغبناج بولواتیالو كو ر ردزاج



(0. ( 
 هرکص ید ر ولو  دشاعاو دادما كرلنا هلا یری ٹعو یدیا هدنرلتم دخ

 تولوت لالعتسا رەد ی داف هیح و قلا هل اک | هل ودلا ناطاس

 لغوا هرزوا قیصو هش ر ۰ دقداوا ت وف ی دالا تعوکح هس سد

 تموکحهنس 9۷ ورعهنس ۸۰ ی دلوا نیشااج (نعالاوبا هلودلارو )

 ( روصتم لماک وبا هل ودلاءاهب ) یلغوا هن رب هدقدلوا توف ب ور وس

 ؛رارقرب هدنعاق» هلبایناعاقوعلس هاشکلم ناطلسو ی دلوا نیشذاع

 لغ وا هش رب بولوا ت وده رکص ن دیهوکج دن ۲۲ دلو

 دست رح ل اک یدلوا نیشااح ( ر وصنم ن هقدص هلودلا فس )

 هالا قوف ږ ودنک قلخ بواواهاشداپ هّشد لدعو رورپلهاو شنادلها

 یلغوا هغ رب ب واوا دیهش هدکنج رب هدنسهئس 6۰۱ رابدنا هرزوا تیم

 تیاغیاکا قوعلس دج ناطلس یدلوا نیشاج ( هقدص نب سدرما )

 ندنفرط الو یه یهاکرد م زالم ه درمضحو رفع ب ودنا مارک |

 نوذآم هدنتقو دو یلغوا ه رکص ی در ولیف ط.ط یتسالکو بوصتم

 هنس ۲۸ ب ویلبا راذک هلبا نافو بو رح قو و یدتک هشیالو ب واوا

 (هق دصرما) ییغوا هن ر وكاله هللا یردغ یالغرب كنود هدنرو رح

 یسادرق هنر جد كلا دح یشادنرف هن ر جد كلا یدلوا نیشناج

 را داوا ضر: هلا تیاک هدنعهنس ۵۵۱ یویلباتموکح تدمررب ىلع

 ردهدنرارک ذ رفاسم ونب نالوا یماکح ناجی رذآو مرط ( هرتفیئج وا )

 هدنرادنس 4۲۰ یرلضارفناو ۰ یرا-تا روان د ځد رالسون هرات و

 مرط هکنوسلوا مولعم ۴ رد هش زوا لاو وب ی بولوا
 فرشم هش رز وا ن ورق هدنراگک كنکلاسم لد هلا اط حف

 هدن اراغاطر درلتبالو قرچ یتواو وص هک ر د هيحان كوي رب هدرلغاط
 بواوا هدنرللا ماكح لقتسم كلاعو هدناقوا ثك رد-ثلوا عقاو
 هسا ناج:رذآ ر دکر کقلوایب ردم كنظفل رالاس روئلوا قالطا رالس هرلنآ

 یسقرش بناج ردطا هلا یدالب هیایمراو نارا ب واوا هکلا عساورب

 هيدر نجد الب ضعب و هفارع یسپ ونج بناجو هلبج دالب ضعب و هند الب اید
 دالب یسلا تناچ و همور تلاع لعهب و هینمرا دالب یس رغ بذاجو

 یرهش لیدرا یسب رب ندنرلیسرک كتالوو رولوا یهنذم هرزخرح و نارا
 كيلفاوب رد هجرد ۲۳۸ یطرعو ۷ لوط ن دار معلقا ب وأوا

 () ( یر

۴ 

 رفا سم نب نم رالس

 یرالغوا كرالس یمیدلا

 (نایژرمرو (نادوسهد)
 غوا كنادو-سهد

 (لیعاسار

 ییغوا كایعاع-ا

 ( یا ناب زرع )

 یلغوا كنئاث نابز ی
 ) ےھارا (

 یلغوا ثالوا ن از ره

 (مهارا ناتسج (
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 نییهتلاوه رزواناهفصا هد ۳۹۶ ینا اهیلا یوم یدیایم هدازیباط غوا كادرو

 هيلا یموم رد هنسانعم ییاط هدنتغل ید یظفا هپ وک اکو یدلیفلاسراو (رکشلن دلارع)و( ماس)

 اليسا جد هدالب فارطا بولوب لالفتسا هدنااهفصا تموکح لر هدیک رکنا نی دلار

 یدیا هدنس هام یرب زو كهبلا یوم انس نب ییعوبا فوسلیف یدلیا یرالغوا
 ۱ اا نيڈناج (نیدلارهظ ) ییضوا لو هنن رب بولوا توف هد ۳ (رالاسهس)

 . "یدصتمدحاو دعب ادحاو لاحر نائلوارکذ دالا هدقدلوا توذ یخدلوا (روز نادرو) 2

 هب وک اکونب (هلکلیذ) رلدلواضرقنم هد ٩۱۵ تاع تولوا تموکح لغ وا كرالاسهس
 یژ هلساسبولوامدآرفن زوةطرلنوب ردهدنرک ذ یهورک هیکبانا نالوا یعرف (یاش دوج)

 ۶1۹6 یرلضار هناو یرروهط ء ادتا ٤ رد هن رزوا لا ونمو لغوا كه اش د وجگ

(E)توذ هد 0۹۰ بواوا ( ماس ) هلا یوم یزادعا رد-شاوا یر هنس  

 سا یدلوا ج رمو ج ره هدنن امز هلغلوا مدآ لحرب یسودنکر داوا غوا كهاشرفاس
CE)یدلیقراتخا تازرعیسودنکب ولیف شرابس (هشدلا نع) یردار یاطس  

 نیت هنتموکح ناهفصاو زارشینا رایقوعلسبوب وةر دمو میشه یوم یرالغوا كهاش ناغوط
 ۱ ( ندا ىح ( لقوا لوس دن را تولوا تو هد 1۰4 ردرلنلط ( هاودلا ء الع)

 یدک ( ندلا بط ) یرداربهرب هدقداوا توف یدلیفتموکح هنس ۰ (ءاش فسو) و

 هدفداواتوف بویلباتموکحهئس ۱۰ یدیا هسیکدهازو دباع هبنرم لاک دی نم ن هلودلا دنس 9
 "یدصتمرفلس لقوا هن رب جد كنا هنس ۶ (هاش دوج) یغوا هت رب یدسالا

 ۲۲ یدرواوا هرزوا دایقناو تعاطا هنکولم هر کنج یدلوا تموکح ییغوا كن هلودلا دنس

 هنس ۸ ( هاش ناغوط) یلغوا هنب رب هدقدلوا توف بودبا تموکح هنس (سدرغالاوباهلودااروئ)

 هد 1۷۳ هدنتفو كنوب یدلوا نیشذاج ( هلودلا ء الع ) هش رب كناو یلغوا كن هلودلا رون
 . هشرزوا كدر یسلاها یدلبا برخنیرهش دزب بوک لیسمظعرب لم اکو ا هلودلا ء اهب )

 . فیفخ هرکص رایدوق عجرس ییداو انب هبصقرپ هدنا هرکص بولوا عج (روصم
 ندکلمروما بورتسوکلیم هیلو وهل یدلوا نیشذاج ( هاش فسو ) ۱ e ۱۳:۹۸ و توف نادلاوب هودلا ءالع رابدید میرمس بولوا كاللا

 ى 4درد) رلت ,دلوا ضرفام بوتوطزوب دساردنا قاود هلغلوا لفاغ ا 0

 ES رق نکسرانوب رد هدنرارکذ دی نه و نالوا یماکح هرب زج یغوا

 60۸ یرلضارتناو ۰۳ یرروهظ ءادتاو یرهش هل یراعللاراد (سدرما )

 هلا یوم یرادستا 1 رد هلیوب یر هلساس ردثلوا یر هنس یراغوا كسیدرما

 تنکولم هب وب ونب هدنلصا بواوا لع نسل وبا (هلوالا دنس) (هفدصرما) و (دج)
 (ىلع) و



oR) 
 ) یدزوس تموکح هثس ۱۱ بواواعاق (هلودلا ناطلس ٤۱۵ توف هد

 (هلودلا فرشم) یشادنرفهس رب تولوا ٥ یدلوا تموکح؟یدصتم هئس

 ید كنا یداوا نیشناج ( هاودلا لالج.) هش رب تولوا توف یخداوا
 هرکص د دنټوذ ید كو یدلوا نیشذاج هنس ۲۶ (هللایداداع) هما

 (ورسکی لعوبا) و (دیعسوپا) و (روصشوبا) و ( حر كلم)
 هلبا تیاک یس ەق رف در وب لآ ار ندئنافوو تموکح هددس رج الا صم»

 هدنرارکذ ماکح نالوا یسهبعش كد وب لا ( لیذ ) راب دلوا ضرقنم

 هل لس ر د هدنرکذ هروئسح و ( هلک یکلوا ) رد ه روا هلک جاقرب

 ءادخاو روند یراکللاراد كرلنوو ۶ ردهش رزوا لاوئموب یرابس

 هيلا یوم یرلادتا ردشلوایرلهئس 4۶۰ یرلضارتناو ۳6۰ یرروهظ

 روب اشو دیواسهاو روند لک ندنضارمئا هب و لا توا (هب ونسح)

 كنا یدلو ا هدنتموکح عالد صعب دو دانآ دساو درج دز و

 تناو (ردب لاله) ینغوا هنن رب كاو (ردب مهلاوبا) ییغوا هش رب
 هذن رب كناو (رهاط ) یلغوا هنر كناو یدلوا (ردب) ییغوا هنر

 دنس هنس 44۰ هرژواییدناوارکذ هدالاب بویلباتموکح (ردب ) لقوا
 ناولحرانوب یاد هدنارکف یدک زانصوس ی ) رلهلوا یر

 رده رزوا لاومو یزهلتاسو ردرلثأبا مکح هثن رارابد نیسمرقو 6

 یراتدمو یرهنس ۰۱۰ یرلطارقناو ۲۸۰ یزروهظ ءادغا ۱۳۰

 هدئلصا تولوا ( د معلاوبا) هلا یوم یل هوا كران وب زدشملوا هثس

 هد کت و یضارقن | ككرلنا نکیا هدنتم دخ هلو دلا ءاهب ند هب و لآ

 صو ا لو  EEیلغوا هذ رب و تود هرکص ن دتموکح

 ) (لهلهمدحاموا) دت ر ید كلا یدلوانیشناج ( سراف كوشلاوبا

 هل رب د كنا ( یدعس ) هنر ید كلا (باخرس ) هنبرپ ید كنا
 ) ضرقنم هلکلاب هدنسهثس 6۱۰ كل دعب نولوا نیشداح (روصتم وا

 رد هدنرکذ هی وک اکو نالوا ییاکح ناهفصا (هلکیعجوا ) رلیدلوا

 رد هش رزوا لاوتم و یرابسذ *هل-تبلس تولوا نت شب رلنوب ٩

 ندرلنا ردشلوا هدنس هنس ۶۳۷ یرلضارفناو ۳۹۶ یرروهظ ءادتا

 هدالاب بولوا ( هلودلا ءالع ) هيلا یوم ندیا لالفتسا لیصح ادعا

 كن هدبسس یم هدلاو كنهلودلا دم ن د هپ و و هرزوا ییددلوا تراشا

 8 ولس ج

 یلیغوا كنهب واس>
 (ر كب مجلا وب 0

 لغوا كر دب مجلا وبا

 ( لاله ر
 لیعوا تالاله

 (رهاط )

 ییغوا ك ارهاط

Jردب  ) 
 راغ ندم جاوا °

 لزانع 1 لع فلا وا

 یرالغوا
 (لهلهم دحالاوبا )
 (سراف ولا یا ) و

 ) باخ رس ( و

 کالهلھم جالا وا

 یرالغوا

 ( یدعس) و ( كلام )

 ا
 ( تاخرس )

 لغوا كب اخ رس

 ( روصنم وا (

 وک اک نهلودلا ءالع *

 كن هلودل | ءالع

 یرالغوا

 (بساشرکر ایم اک وبا )
 (زیمارفروصوا) و

 لز مارف روصنم وا

 ییغوا
 ( لیعرما )

 لیغوا كنيلع ربما
 ( زیمارف هلودا | ءالع )



(۴ ( 
 نويلبا حج وزت شرف كن هلودلا دضع هفیلخ هلل عب اط هد هرول م ن

 دابع ن بحاص هد ۳۷۰ ید اوا حاکندمع هن رزوا نوا كیزو

 هراغلاقوذ هر ودنک هود !دضعو یدلک هلا تااسر ندنفرط هلودلا دن وم

 هدنسحاوتلبج بوردنوکر کسع هد هروب نع ۀنسو یدلبا مارتساو مارکآ
 رب دانا رسا یی ودنکو ذخا یعالق نالوا هدنطبض یرلا هللا دبع وبا

 1 زدشاباقالطاینا دابعناا قهلواتوف هلودل ادصضع هرکص بویلبا سيح

 ۰ ةکیدیاراو ربثع هماعشرب .دنعا یدلک هی دهرفاو ندنع هدهروب نه هنس هب
 لزق یب ونت یحاق هلودلاد-طع هد ۳۷۱ یدیا لطر یتلایللا یتزو
 هبت ر لاک كرابهفاش بولوا بهذلا لح هيلا يوم یدلیق هرداصمو

 بواوارصع ردات هدیدا شف E داص قحساواو ی دیا هدنفالخ فرط

 یدبا د شاباسحو شلوا 6 ندنا نوعا صوصخرب هلودلادضع

 یتعسا بوژاب ب رانرب هدنرکذ یراتلود ودنک بویلبادازآ هد هروب نم ةثس)
 بولوا ماما هدم الک (عندرصعلوخ هد هرو نح هئسو یدوقیباتباتک

 هیلاراشم یانالوم یدایا لاسرا هنلارق مور هللا تلیعلبا یب یتالقاب رکب وبا
 ماریاو حاطاو دزمسک رک كع وار هدفدراو هاو كلارق بولو لوصو

 هرصقرپ و رلیدلبا لرادت هلیحرب راحانرافک یدلباتفلاخم انالوم هدنراکدلبا
 بولوا تاقیکیاراحان ندوبقلوا ان الوم هکیدلبادص بوبا ویقرپ كچوک
 هل ی را دا رح یب ک یکیدروک یبوبق راردرونک ین الوم ست هریک هنن اق لارق

 یدرکورجما ن دوق بولیکاو یدنود ییدرآ ن امه بویلیا مهف نغيدلوا
 . هیانالوم بولوا بوغ رم تیاغب ه دنرلن اب هرفک یس هدیدنسپ راوطا هلو موب
 ندذض رم ع رص هلودلا دضع هدنلاوش ۲ ردرلتلیا مارکا هرزوا لاک

 ناشلاع هاشداب الضف*یب رمو العبحو لماکو لقاعتباغب یدلوا توف
 هان بولواناباتش هنتمدخ لوح نالوا هدفانک او فارطا مرجالف یدیا

 13 . گدلوانیشناج (هلودل ام اصع) یلغوا هنر ردش لوا فیل تب کج
  تولک تلاع تیقاع یدلنا برحو كنج هلا لب ز رش یردارب تدمرب و

 هنب رب بولوا توف ه هرکص ن دتعوکح هنس زوفط یدربو ماظن ھت روما

 ا تعوکح هتس 6 یدلوا نیتشناج ( هلودلا فرش )

 یردارپ هب رب بولوا توف هد ۳۷۹ تبقاع یدلبا راعلاو ماڪ
 لغوا هت ر ید كنا ی داوا نینذاج هنس ۲۶ ( هلودلا ءاهب )



(۰۰) 
 دشلوا هنس ۳۲ یتدملدع یداوا كلام هج دالب هرزوا ییدد:اواناس

 تدمرب بویلبا رارف (ورسخ انف راملاک ها ) یلغوا هدقدلوا ذوخام
 الیتسا هرال ضعب و یدلبا عج شاب وا كولب رب هتش اب هدف.ذک او فارطا

 یلغوا كن هلودلا س ی داوا مطقنم یربخ تبق اع ب ویلی ا ید

 هرکص بولوا یوتسم هفارطا ضعب تدمرب تالذکی د ( هلودلا ء اعم )

 قارع ندنرالغوا هلودلا نکرد ( فرح یبنکیا ) یداوا دوبانو سرد
 یر هل-بلس رد هدنرارکذ لاجر ندیا مکح هن رل هكلا نامرکو سرافو

 هد ۳۳۸ یراروهط ءادعا هدسراف كرل لو ۷ ر دهن رزوا لاوعو

 ردشلوا هد ۳:۷ یراضارتناو هد ۳۹1 یراروهظ هدقارع و

 كلم ( هلودنانکر ن ورخ اف هلودلا دضع ) هيلا راشم یرلادتنا

 تالتسو ی دلبا سولج هد ۳۳۸ هنماعم هلودلا داع یس هج وع هدسراف

 هد ۳2۳ و هنشهکلا نامرک هد ۳۰۷ بواوا تلاش هفاضتاو لادع

 الیتسا هقارع هرزوا ینددالوا تراشا هدالاب هد ۳۹۶ و هنسهکلا ناع
 كنا ءرکص بویلبا تدوع ورک هلبس یضغ كنب زد هرکص ی دلیق

 وبا لد یزا بت و ى دک
 رکب رادو هرب نجو لصوم بوراو هنسیهثربا یدااق هپ ودنک قارع كالم
 یدردنوکر کسع هد ۳۱۹ یدلبا ذخا یی راتالو رضمو هد ر رادو

 رم دنو رهق ینابش ون نالوا هرزوا ترضم لاصدا هفارطا بوراو
 ور ندرل هنس هجر راب دلنا تدوع هدادغب هللا رسا یرادم ز وب نکسو

 بارخ یرالم ق وح كن رهش دادفب هلا یبس نتذو بورح بقا

 هاودلاد ضع هد هرول نه هنس یداشلوا ماظن یب یرللو كن همرکم دمو

 ععاوج نالوا بارخ هددادغب بویلیا م دعاس رع هدر یتا «62 و

 .مرتو رعد هل ج یتارخ هلوتم وب ا سرادمو تاطا زو
 الع هل اب نالوا هدرهشو ارجا نی را هذیظو كنءادخو ايحا ی رلفقوو

 در سس د رھ دنن . راق داح لتء:صرهو 2 . رهام لو 2

 جد كن رادهشم نیسح ماماو ىلع ماماو نیم نیهرحو مارک او ماعت

 تودنکو یدایف بارو قيسا کیک e مزاول نادیا اضتفا

 صا جد اکا یدیا فب رح ینارمصترپ هک نوراه نی صن نالوا یریزو
 دیلبا ببترت نی رافاقواو رب یب را هوتک نالوا بارخ كن هرفک هکیدلیا

 و سسخاند هلو دا دصع ۷

 کر هلودلا دصع

 یرالغوا

 رهاطوبا هلودلا جات )

 فرش) و ( هاش زورف

 ايتا وب اهورا
 هلودلا ءاهب و (لیزربش
 ماصعع) و (رصالاوا

 و (نایز رص هلودلا
 ) د-جا نسخا وا (

 كرصثلاوبا هلودلا ءاهب

 یرالغوا

ENG 
 هلودلا لالح )و (نسح

 ناطلس) 3 ( رهاط وبا

 و (عاصد و | هلودلا

 (سراو# او اهلودلا م اوق)

 كرهاط وبا هلودلا لالج

 غوا
 ( زب رعروصنم كل د)
 وا هلو دلا ناطلس

 ییغوا لعاعت

 (نابزرم راجلاکوبا)
 كن از راج اک وا

 یرالغوا
 و ) مارهب شظلاوا)

 (هاش و
 سصذ وبا جن یازد) و

 و (زورف ورخ
 و ( نوتسالف رصثوا

 و (اورهاک باطوبا)

 (دعس وار



(۰۰) 
 بونود هلا تنیخ یسودنکو رلیدلوا ناشد رپ و قرفتم یژنکا لرکسع
 یزاوها بوردنوکر کسع یک یکیدتکرلنا هلودلا ءاهب یدلکهن رهش یر

 ن بحاص مظعا رب زو هدنرهش یر قوا یس هنس ۳۸۵ یدلیف طض

 هد دن رف هدربدن نسحو هدت-سا دو لععو لاکو ی دلوا تو دابع

 ۹ ردشعاوا نودن بولوا رمطد (E یس اندو رعش ی دیا صع دیحوو

 تدصو هلو دلار بم رق هن فو رونلو | لث برضص هللا غالب و تحاصق

 r رکا مدلبا قیشو بالر هسا بس الم تکرح هنوک هل هدصوص> رهو

 نالوا هدم امز ےب نکسردیا تکر> هنب رزوا لاوتلوا یخ د ءرکص ندوف
 . هنفالخ رک ا سرولوا ح ودم هدنما قلخ بولوا تبسد هرس هل رلشدا

 بولوا راکشآ یتدداوا هللا مرببدن مئب هلج م اظ لوا زکسردیا تکرح
 بولو لتحشیماظن كنهلو دلار هرکصندننوف دابعنا رولک للخ «نکناش

 (هلودلا دحم ) یلغوا هن رب یدلبا تافو جد لوا هدنرو رح هنس يا

 بأمو اجد هدروما هلج یس هدلاو هلغلواریغص هدن-ثاب ترد زوته یدلوا
 هيلا یوم بوخ دیار زو یب لع نب ییعوبا هلودلا دح هد ۳۹۷ یدلوا

 هلباهلیحرب هرکص راد دن هعلق یتا بودبارارغا یدحو لاتفتسا یهدلاو

 بوریدلاق هلبا یرکسع ین او یدراو هنن اب كهي وئسح نب ردب بولیتروق
 علخ یهلودلا دج یلغوا بویلبا هبلغو كنج مکحو ی دلکهنب رهش یر
 بناخانیا تیاغنکل یداسالجا یب (هلودلاسع) یرداربهش رب و

 علخ ید ین | هدنرو رم هن سرب بویم هدیا ظح ندا رک ندنفدلوا

 هلودلا سمع هدنرو رح تدمر یدانا هداعا یب (هلودلادع) ورک هنب رب و

 نکل یدلیقهب راع هلیس هدلاوو یشادنرق هعفد یکیارب بودیا مجرکسع

 بولوا نوت اخرب هربدمو هلقاع هبنررع لاک اهیلاراشم یدم هروک شيارب
 هلودل ارت هیلاراشم یلضوارپ یدزرتناتوف هةیقد هکمروک یکلمروما هلمجلاب

 عسر ییعواویهاشدابناردنزام نابزرم یلغوارکدو یهاشداب قارع
 یدنا یردارب كناهبلا راشم هی وکاک هلودلا ء العو زاب دبا یکلم لبح

 هلجیرکسع بولوا یر اط لالتخا هکلم روما قوا توف هد ٩

 بواک یدردنوکر کسع بولوب هجرف ینیکتکبس دو سپ رایداوا هپ روز
 هدالاب بولک یخ د یسودنک هرکص رایدلبا سب>و ذخا ېب هلودلا دع
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 ۳۷۹ یدلو لوصو تعلخو زوشنم نوا قات ردو اشا ینتطاس
 بوراو یدارم ی دلک هنادمه ندنرهش یر هلودلارف هدقداوا یسهئس

 زا ع نی بحاص ی ظعا ارزو نامزره ارز ید ایایعالبتسا ا <

 مرج الف یدردنا ارغاو ثح هش رضس تویلدآ ان انو ح دم یکلاع لوا

 رادرخ ندنغددنوطزوب هلالتخا یراماظن كن دالوا هلودلاد ضع هداشاو

 قارع تام یا هکندلرایصا هللا ی دیما حالفو رفطو جن هلا یرالوا

 یوص كڈندا ادام هکندزرب وس سفال یسودن قد وشە رەت

 ردن نکیآر هدباب وب اکا هلودلارضت هرکص هیلوا تااجن ثعاب بولوا لکشم
 ناسا شداره هللا یتداعسو لابقا *یراکددم كيعاشداب هدک دا لاوس ود

 قارع هلودل ارضث هرزوا حورسثمه>و تبقاع یدریو باوجوبدرولوا
 دابعنا ندا لواو یدلک هنادمش بودا عج نی رکسع هتد یر

 ن دنرزوا ن انسزوخ هلودلا فو ندنارهش هلبا یرادسقم رب رک
 هلدابف نا هک دل دک ق او جاقرب ةر زو ا لارو یدلرب ورارق هرزواتتک
 دادغب کلا لدابع نا بولو تصرف هدنناب هلودلا رکن یسیداعاو داسح
 را دلدار دخ وید هیلوا ی شان ندقافتا هلبایدالوا هلو دلادضعیبسهق هنفرط

 هنسودرا ودنکو ریک یدابعنیا بوردنوک قالوا ندوربک هلودلارت مرجالف
 هن زوس ادعا هاشدات نکا صولخ بحاص ردقوب داع نا ی ك

 هدروما رددت بولوا ردکتم ندنکیدایا نظ ءوس هی ودنک بورب و دوج و
 تئطاس روما كګ دیا توکس ودنک هکیدیارولب و یدلشاب هک ا توکس

 هدنرالوصو هن اتسزوخو یدلوا هلب وا هقیفلا یف نلو ماظن یک کرک

 نرل نكر CLs بودا لع هرزوانآرودنک و یدلناالیثعا هد رها لهوا

 یراداقتعاو نظ نسح نالوا هب ودنکك ةلخ سب ی دمر و نیرلیقرتو
 رادربخ ندنرللوصو هن اتسزوخ كرلنا هلودلا ءاهب هدقارع یدلوا لوصم
 یب رکسع هلودلارف بوراو یدلیقلاسراو كرادنرکسعرادقمرب قلوا
 هبا دابع نبا راحانو یدشود هیارطضا تیاغب هلودلارت رلردلیقناشدرپ

 لام لذپ هرکسع نامه نسح ری هدراتقو هلپ وب هدقدلبق تروشم هدباب وی
 یه زخ سو رل هديا ماها هدنراتمدخ بولوا نامطم هک ات ردکعا

 نب هک ا لیصحت یفاعضا كلام نککیدت | فرص هد هیتآ هنس كجا غیر د
 س یدلوا لماع لا یآرو هلودلا ْعف نکل ی دید مرولوا نم ات
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 هدننلودو یدزایف هب و هدد وا مزال لف اون اق و اع رش تولوا

 ید زانا جاتح هبلطو لذ یرانابورباق یرا هسیک نالوا بیسحو فو رع
 مولعباب را یدردیا هیفرتنب رالاحو ریفوت هرم لاک هرابولع ا صوصخ
 بناجملا نيلو رلیدن | هدراشعاو جاور هبت یه لاک هدننفو كنا فراعمو

 هجر هللا ةجر) رلبدبا هرزوا تب هبت يه لاک ب ودنک قلخ ندنغیدلوا
 ۱ تب ویلوا ف اعم كن ر دن یرظن طم كنهلودل ادضع غوا (دعساو

 دضعیک ینادلوا توف هلودلا نکر سد ی دیا هدنکلم قارع یسوزرآ

 یلظوا رکی د هش رب كنکر هدلبج دالبو ی دابا طبط قارع بوراو
 مظعارب زو دیملا نیا عفلاوبا هدانناوب یدلوا نیثفاج (هلودلارعف)

 تهعگی و لدکی هیاراشخ هرزوا یفیدللوا تر اشا هدالاب نکل ی دیا
 رازوس هدنفالخ فرط كن هلودلا دغ هتقرط راشخ اعاد بولوا
 ضش یدردنوکص بوتکم هر هلو دلار بولوا رادربخ دّصع ندنعبدزاب

 یدک خد ینروب بوکج ليم هم زوکرب و ضبقو ذخا یتا هلودنارضف
 یزوس یکیدید رولوا ضرقنم هلکنوب نم هلسلس مز تالضفلاوا یردپ و
 یداک هلا ركع هلودلاد كع بویمک قوح هرکیص ندنو ی دعيج

 یدایقسالجایب (هلودنادی ّوم) یردار هنر بور دلاقیب هلودلارعتو

 توف هلودلا دضع كلذدعب ردثلوا هد ۹ یوئو كصوصخ و

 شمقبادهعلو ییهسوگرب یدلیاتافو خد هاودلادی وم هجن درآ بولوا
 مظعا ربزو هدنراکدلبا تروشم نوحاءاشداب نییعق تلود نایعا یدبا

 رارق هکما هداعا ی هلودلار هن هرزوا یدیداوص كدابع نب بح اص
 ا نایعا هلج هدک داک یدلردنوکقالوا هلغلوا هدروباشب هيلا راشم راددرب و

 بودا سوب نماد دابعن بحاص هدانئاوب راددابق تعس و لابعتسا تلود

 . هزکلوروم كلعیرزسو تاعارع هن قوةح نالوا مزال دع رزوا ےب مدنفا
 'یدلوا مات صو صخ لوا دج ا هللف یدیا ماغ هاو یعس هدنباب كنا لاصبا
 هتعاطو تدابع هدل زیم توراو كروب ناسسحا ن ذأ هزکلوق ن یدعا

 مدلبالوق نوجا كنسینطاسوب نیاکا هلودلارخف كجوبدعهلوا لوغشم

 یروما هل اب بور و لالقتسا بت سه لاکو یدندیامظعارب زو یدابع نیا

 كاوت لار ید ندنفرط هفبلخ تلف دعب ی دلیق هلاوح هثیزر یاد

4 
۳ 
۱ 
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 رشد دب رد هداتش نونف دحلان لضفلاوا هيلاراشم یدتآ مظعاررو

 راکزور "هن اکب هدنرابداو تاسداو اشذاو ریش اصوصخ رصع دیحوو

 هبت رم مام هللا لئاضفو فراعم ردقوب یدیا راهنو لیا بقاعت ةصالخو
 یکسعببترو تكلم ر بدت كلذ عم ىدا ارعشو العبعو قالخالابذهم

 ند 1۰ یر تدم یدرولیپ بوخ یخد نتعس برحو كنج هلبا نع دو
 ید هلودلانکر هدنمرګع ۳۹۲ ردشملوا هس ۲۶ یرازو تفوو هداز

 تطاس تدمو هدادز ند ۷۰ یر یدلبا یت اف ل اع عادو ٩۶ هنس

 یم هداز مع هلودلا دضع يلغوا هرزوایددنلوارکحذ هدالاب یدلوا

 لاک هی ودنک تقوکدتا عا سان ربخ یودتا سحو ذخا یرابتخ

 بویلوا نکع بدن هلهجورپ و یدلوا ضراع لئاه ضرر, ندنبضغ
  ۵۰هدلاح وت كن ردپ هلو دلا دصع ییغوا ی دلو دادتشا یط رح هد

 فاص یراخ هلالبغوا هدنس قلخ بولوا توف هدک دندیا مولعم نکودیا

 وهدرولوا علاش زوس وید ی دلوا كاله هلا درد لوا هلودلا نکر تویلوا

 یی ودنک هکیدردنوکربخ هنفرط حفلا وبا مظعا رب زو بوشو د هفوخ
 بودیا نایمرد نماد هتلصموب مةلا وبا سپ هیلبا تافاصم هلبا یردپ
 هلکع قد وشن هدقدلوا ناباعم یروص تقافا رادقهرب هدهلودلانکر

 یدنروتک ی هلودلادضع یلغوا ندزامشو یدک هناهفصا بوقلاق نکر
 ی دروق ناولد یلاع بویلبا عج نتلود ناکراو تئطلس ناسیعا هل ابو
 یدلبق تیص و اکا نکلم هلج بودیا دهع لو یهلودلا دضع ییغواو

 هب هلودلا دی وم ییغوارکیدو نسحاون لجو نادمههب هلو دلار لغوارکید
 رک هلج هلو دلا دضء سد یدلیفنییع و صیصخ ی ه> ون كناو ناهفصا

 هت راهاشاد اب هرزوا یدعاوق ید یخ د رانا ی دلیق سابا رلتعلخ هرشاب

 یررب رب بورب و تعاخ هنس هلج یخ دل و دلا نکررایدلبا تی بونوص ناشر
 توف بوجوک هنب رهشیر ندنا یدلیفتبصو نب رالوا هرزوا یافت اهلی
 كوملاراشم ارز رلیدنوا توف هلب هلباودنک ابندو ند هکا وک نکل یدلوا

 راکمرکو میل تیافب یدیا شلوا عج یران آ حالفو رخ هل هدنت اذ
 یتربسو كول-س نالوا هدننیب یرکعو یس هلماعم هللا قلخ بولوامدآ
 یدبا نور ندربرفتو رەت قلادع هدتموکحو قی مو تفَأر هیاباعرو

 هرزوا باتجا ند هک و دناق یدیاهاشداپ قحا ی روغواو ت۵ اقا تباغ

 )1 ( ي ر
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 هب ر بولوا توف هللادبع وبا نالوا یرب زو هنس یستربا ی دلا ندنلا
 لضف لها تیاهب هیلاراشم یدندیا مظعارب زو یدیمصلا نب لضةلاوبا

 هلا ناسارخ «امهاوریکعد ردشلوب مات لالقتسا هدنرصع بولوا لاکو

 هلودلا داع یردارب هد ۳۳۸ یدیا شعلوا نام هدالاب یر هک رعم نک .

 یدضعیلغوا ودئکب وراو هزارش هلو دلا نکر هرزو|یبصو هدق دلوا توف ۱
 ار و یدلبا مارا ثکم هدنا یآ زوقطو سالجا هنت یس هجوع
 یدردنوکه ساو لامرفاو ن دنئاربم هلودلا داع ید هنفرط هلودلا زعم

 نالوایهاکتخت بونودوریک هرکصذدک درب و ماظذ هن روما تاکلاملوا مامت
 هلا نیکنارق نالوا یرتعرتم ناسارخ هد ۳۳۹ یدلکهن رهش یر

 ناسارخ يعالاةبقاع رلیدلاهب راحت تاعفدلاب بویلبا روه ظقاقش هدنزارا

 ندنرلقدلوا رلمد شم | هکلنکافح هلاندو داتعم یدو ز از یرکسع

 یشانندنرلکدم هدیالمحن هتجز رادقمرب نکیاراشوطز وب هر هبلغرااسارخ

 هلودلانکر سپ رلیدلیا نانع فطع هب ورک بویلبا روز هب رارادرمس
 هعفدیکیارب هن هرکص ی دلبا درط هلبا تیلک ندلبج دالب یرلنا ارارنده 

 لبج دالب وریکرلتتاسارخ هدقدلوا یسهنس ۳4۶ بویلبا نان رج هپ راحت

 یدردنوکو شراق ی دیملا نا یمظعارب زو ید هلودلا نکر رلیدلک هن رزوا

 ندراهتخش رکب ویلبا تبثت نکیا شلوا مهم دیا نیا هد هل-هو لوا
 لوغثم تسال ودرا یرکسع ناسارخو یدلوا عج مدآ رادقمرب هتشاب

 هد ۳۰۵ فالذ دعب ی دلیق هدنکحارب نس هلج بوس رو هدنرافدلوا

 هدننروصیدص ازغ هن رارزوا یرافک مور رکسعرفاورپ هن ندن اسارخ .

 كرلتوب هب هلودلا نکر دیمعلا نا یدیاراو اهتفرفاو هدنرلجا رایدقیح .
 هنتف یظع بولکرانا هدرا ین یدلبا اغظا یدروک هردردن ام یدصق )

 مفدیرانا هلا لیلا فناطاللاعا دیملا نیا هنب هله رایدلیقنادحا ابلدی 

  ۹لاسراو نییعتهن رزوا هی وئسح ی دیملا نیا هلودلانکر هدنمرخ .

 بولوا ناوج هزات تقلاوباوب ی دیا هنس هلی تفلاوبا یلغوا یدلیق .
 یسودنک هلغلوا توف یردب هدلوب : ی دیا تتسم هللا یار لاقاو تلود

 بویلپا ص هن رزوا لامرادقمرپ هلب | هبوتسحو یدلوا شاپ هرکسسع
 هنت اھ بولواردکتم مظع هنوف كدیما نا هلودلا نکر ی دنود هر ورک

 هنهاقم یردپ یدیا#لا نب حةلاوب| هيلا یوم یلغوا 4 دب یدروطوا
۹ 



(A0) 

 هلا رایت دیملا نا یدتک بویق هرزوا قلوا معقع هددادغب هدنلکش

 بولوا لوغشم هش ونو شبع هلی یسکیا نکل ی دلاق هدنلکش رظا
 رب زو هرات بوقارب یدضع یسودنک هسرولوا توف هلودلانکر رکا

 دضع یک یتبدلوا توف هد ۳۲ هلودلا نکر هدعب یدلوا قج هلوا

 یدزوب یراتخ بواک یدکج رک-سع بوشود هنعمط قارع كل رارکت
 هدداد-هب ںولک ناشار و هتکش رابتخ یدلا یطساو هلا هرصل و

 ی دتا طض بولک هن رزوا دادش رارکن دضع یسنربا یدلوارةتسع
 یدراقیح نددادغب الاس هرزوا هدهاعمیرا کک دتا ام دعم یراتخح و

 دعفدوب هدنراکدلک هن رزوا دضع ارکنو قافتا هللا نودج وش رابتخت

 ردشاوا هنس ۱۱ یندمو ۳۰ یرع یدتا لتفیا دضعو یدلوارسا

 ) ندنسهلج كیو هکرد هدنرکذیسهلسلس كناو هلودلا نکر ( هاکیبچوا
 زر هدیارک ذ هدفرح کیا یرانو ردشلوا قوح یلسدو نوزوا یرع

 ) ران دا مکح هدم قارع یتعب لج د الب ند رانو ( فرح یلوا
 یراروهط ۳۳۴ رد هل ول یس هل باس كرلن وب زرد هدنررکذ  EEهد

 یدالب کا بولواهکلاعساورب لبجدالب ردشاوا هد 2۳۰ یرلضارقناو
 برعقارع یسیوتجو هناجب رذآ یس رغ ردشلوا عقاو ندعبار میلقا

 دالب و ناچ رذآ هن یسلاعثو هسراذو ناسارخ یسفرشو هن اتسزوخو
 لوط ن دشلاث ےلقا بولوا یرهش ناهفصا یسسرک رولوا یهتنم هد

  ۷یضرعو ۸ یوطندهبارملقایرهش یر ردهجحرد ۳۶ یضرعو

  ۵۰ردهجرد ۳۱ یضرعو ۷۰ لوط ندعبار ملقا نوزق ردهحرد

 ن رشرصق روزرهش لیرا رردیادع ندلید دالب ییسکیاوب یرایضعب

 درورهس سوصللارصق ناشوام نادبسام روند هاشنامرک هریص

 ناقزاب رج هوآ هواس رهبا درجورب نادم دنواهن ناز دانآدسا
 هجر هدنګا هکردغاطرب دنوابند ناشاک ناقلاط مت هبا "یهو

 ناخ ناخ دنوار مرم راوخ ناتسدرا جرک رارولوانکاس موق
 ندهد و لآ هکلاعوب یدیا یب یمسا یکسا لزاهفصا ردرهشررب یر ره

 هکرد (هی و ن نسح یلیعوا هلودلانکر ) هیلاراشم نالوا كلام ادا
 هلیارکسع یهیلاراشم هدفدلوارقتسم هدنکلم سراف هاودلاداع یردارب

 . لربکعد ىلج دالب هل اب و الیتسا هناهفصا هد ۳۲۷ بولک یدردزوک

 هلو دلا نکر ۳

 یرالغوا كنهلودلا نكر

 و ( هلو دلا د وم )

9 
 ( هلودلا د-صء )

 یرالغوا كن هلودلا رف

 و ( هلودلا سس )

 ( هلو دلا دم )

 یلغوا كن هلودلا سع

 ( هل ودلا ءاس )

 یلغوا كنهلودلا دع

 ( ورسخ اف )



CRE) 

 یادج باغتوباو نیهاشن نارعیک اح هعط) و هنب رافرط هلو دلا دفع
 نیهاش نا یدلبق اجر یبرلت اعاو دادماو لاسرا راهمأن داب رف هنفرط

 جا وبا یمظعا ریز وو هلودلا نکر یسه-جوع نکل بویمریو دادما
 دادما ید ههلودلا د ضع یلغواو لاسرارکسع رادقمرب هلا دیبا نیا

 هل سوه اليسا هدادغب هلودلا دصعء یدلیق هداتسرف همانوند نیس هیلبا

 4 هدقرط ول یدلوا كلاس هتکلسم هلطام هدنصوصخ دادمآ هنف طراح

 هلا هغیلخ هدهار یائئا هدنرلق داوا هارب ور یرغوط هطساو یرکسع كارتا

 س» یدنلوا نفدو لقن هدادغب یر ه زانج هلبا یرالوا توف نیکتکبس

 هکرلیدلیق رابتخاو بصف رادرمس ینیکتفلا هنب را رزواودنک ی رکسع كارتا
 ندنا ی دیا ندنرارادرس ماتو قدنراولدازآ كن هلودلا زعم هیلا یموم
 هیلغ رلیدتا كج یرادقع نوک یلا بوراو هن رزوا راش هدطساو

 سد رایدلیف ا هرتشاح فام نالا ةبقاع بولا كارت
 نس عشرا هدادما بوردنوکرا هما تعارض رارکت رارکت هر هلو دلا دّصع

 ندنلکوک و ترن هرابتخ هدرهاظ تروص بولاق تقاع یدلبا اجر
 رارزهو یدلوب لوصو هقارع هد ۳۱۶ بویلنا تین هیالیاسا هدادغب

 كرابتخ یدلیقالیئسا یسودنک بویلبا فرطرپ يراسن هلباهلیحو ل د
 یر زوو كن هلودلا دضع یدیایسبلاو هرصب تقولوا هک نازم یلغوا
 لد ضع بوزاب یراهلیحو یرردغیرلکدتا هرابتخ لدیملانبا محلاوبا
 یدلوا كاتبضغ هبا لا ةباغ هلو دلا نکر یدریدلس هپ هلودلانکر یردپ

 یتالو نالوا هدفارطاو ی دلسکن دکمجما ندکع نوکج اقرب هک هلب وش

 یس هلج سن ی دلبا هاک آ ن دنفیدلوا یساضر هراشیاو تكودنک
 یداشاب دکعا عج نی رک ع جد یمودئک رلزدلوا نادرک ور نددضع

 هبهلودل | نکر یدلیف لاسرا یدیملانا یر زو بولوارطضم دضع سب

 ی هلودلا دضعو ی دایق نکس نيضغ رادقمرب هاراتجز مظع توراو

 هکعاسالجا ورک هثماقم هدقارع كلم یرایتخ بوردنوک هزارش و رک
 یربغ ن دنول تورپدلس هدصع یاوحاو ی داک هدادهب تویلنا دهعت

 18 دصع سد یدر و تاوج ییطقود نلوایصار ندئس كردب هلبا یب رط

 لمان نسایشاو لاوما ناثلاو تعلخ سابلا تورافیح ندسح یراسخح

 چ ندنفرط رات تولوا هنعسآ ودنک هبطخ نکل ی دلبا ملسشو در
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 در یهلاب دو سبح و ذخا یی رولشاب والب اتو نیک ندنرارادرس

 ورک كارا سد یدلبا طیلست هم رارزوا یرکاسع كارتا نالوا یایتا

 گرایش یدنلیف اب یرلنامن اخ بوتوطزوب هرارف تمس هلمطا
 ارتا نالوا هد همت و ی دلیق طیض قیراقعو كالماو لاوما هل اب
 داکنو یدربدشا ادنرالالد هرزوا قلوا رد-ه یرلمد هلمطاب كنهورک

 دن دصق لاصیتسا خد نهورکك ارتا نالوا هددادسغب ی ویلا تعاقق
 یمایرقاریاسو یسهدلاو هددادغب هلیایدانقشوقو كرادت هلیحرب بوشود

 هدا فو ه>و نیبآوبد شلوا توف رابتخت هکیدروچوا بوتکمرب هنب رلفرط
 بوتوطیبک یودلک هرلنا نیکتکبس ه دنبقع یراشننا كربخوب رل هروا داینب
 هاجت لوا نیکتکبس بوبلوا ریذپ جت یرببدنوب نکل را هیلیا لاله
 كارتا لبا رات بولوا رص بذک هدقالئارا یلصا كمخو و یدلک
 ممجت "لارنا سپ یدناوا عالطا یک رک هنکو دکراشبا هن هدننیب یس هقناط
 دا یخ رلدلوا كج هدیاراشخا عاح اکیس بودا
 هد نارا هلا كردارب هثقر E قحعماوا یلبغوا كنهلودلا عمو یدلنافقوت

 نب و رداکدنکم حالصا درب هکیدلوا غلاب هی دبنررع لوا قاقش نالوا
 هلهجورب هغلا ندنل اكرلنا قنطاسو كالم بودباج ورخ هنب رارزوا مرايدنقا

 سالجا هتطاس تیس هکر دوب ربدتنام* یدعا مم هديا سفن نیطوت
 تروشم هلایس هدلاو یلاوحاوب قعسا وبا هدکد لبا لاسراربخ ود زو هدنا

 یلاحوب نیکتکیس یدمسوک اضر هصوصخوب هروب نم نکل یدلیا
 یتیارمس نالوا هددادغب كرات و ی دلک هللا یرکسع كارتا كج روک
 ولاو قساوا یرالغوا كنهلودلا زەم هرکص ندنا یدلبا راشاد قارحا

 هل ابو یدلک هط.ساو بولا هه هل یهلل عیطم هفیلخو یرهاط

 هلم اب هلذلوا نس نیکتکس یدنلیق الو تراغ یراایشاولاوما كن هلادد
 برحو كج هللا ضفاورو هعیشو رلددلوا مهظو نيعماکا مالسا لها

 یزنکا كنسهبصق خ رکی تح رایدنلوا لاصیتسا هعیش فناوطرنکا بولوا

 یدنلوا راشلاب قارحا یس هینبا بوتلوا تراغ هلم اب هل خلوا صفاور
 كثب رکسع كارتا بوشود هی رططاو تربخ قلو | یعو مل رابتخ راربخ وب
 نییعترکسعرس هپ ودنکو قالطا ندسبح یکن نوما بلج ینیرلبلق
 یس هداز هحوعو هلودلانکر یسهجوع هلغمالوا دیفم رلنوب نکل یدلبا



CD 

 تامدخ كنا هلحج اب هليا لضقلا وبا یریزو رات هد هروب نه ةن

 هنب رپ یدلبا هرداصم نب رایشاو لاوماو ضبقو ذخا یرلنلوا ندنعابناو
 هتب هی رب و لز یخدینا ه دنرو ره نوک یکیارب بونی دیاری زو یبرفلاوبا
 الیتسا لاک هکلم روما دازرش ورب ندندمرب یدلیق ررقمو اقا یهبلا یوم

 لتق یروب نم بؤلوا هی روز د انجا هد هروب نح ةهنس ی دیا هرزوا
 نددادسفب هکأت نکیدیا فیوخت بودیا عتم نیکتکبس هدنرلک دلبا داره

 هدقدنوطزوب هرارق هيلا یوم رلیدلبا هل وا یدید نوسنیک هفرطرب بوحاو

 ندهفیلخراسح هد ۳۰۱ یدلباضیقو ذخا یلاوما كنا هلماب راحت

 نکل یدلباهناهب یعفد كرافکندیاموجم هیدیمالساروغدو ذخا لامرفاو
 راتګ هد ۳۹۲ یدتبا فرقو ج رخ هنوضو اوه ودنک هلچج یلام لوا
 هرداص» ینلاوما هلم ابو لتق امونسو سبحو ذخا ییضفلاوبا یرب زو
 نون ندصوصخوب قلخ هل-ذلوا فی رح ماظرب هیلا موم نکل یدلبا
 . هدنلصا یدندیا مظعاریزو ییهسیرب ندلفاسا هش رپ رایدلوا

 . هدهنس جاقرپ نکا فد رح مانکرب بولوا ن درایجشآ ن الوا هدننهط
 3 د اسفو لالتخا نالوا هدنرلس كفلخ س یدندنآ مظعا رب زو توروتک

 هد هروب نه هنس ی دلوا دیعم هنحالصا كراتو رات2 بولو دادزآ

 | هراتت یدلشاب هروهظ د اسفو هنتف هدنراارا هلاند هلبا یرکسع كارتا

 د اکا نکل ی دلوا بلاط هرارف راتخ كر هدک رایدلوا نا تعاطا

 ۰ راذکتاقوا هل الاحرا هزاوها هاک و هلصوم هاڪ ید ڼه هلو تصرف

 یتعابتا نالوا تردق یذ هدر هشوکاهذت یدارم ندرلتکر دوب یدرولوا
 . هزاوهاید هعفدرب یدیا كا تردد ل يصح هلبا ذخا نی رللامو هرداصح

 . یملاو زاوها ی دلبا فلخ ندنا نیکتکبس رک بجاح هدک دلبا لاحرا
 ۱  بوقیچ وشراو هدک داک راتګ یا هسوکرب  .مأن نیکتخگ ندنعاا یردب

 . ذخا كنا رابتخ هلفلوا مدآیبحاص تیلک نکل یدلیق مارک او زازرعا اکا
 ̀ نکتکبن هسا a ی دیا هدنسهظحالم هلیحرب هدنس هرداصمو

 3 هدانتا وب ی دیا راو ترهاصم هدنرلارا بولوا ن دنس اب رفا كبج اع
 راد تا كاج هلبا یرارب رب ںولوا ث داح هنتفرب «دنرلارا كرتا هلبا هملابد

 یدلوا ر داق هعفد ییوشآوب رات ی دشود مدآ رفاو (ندنیفرط
 كارت | رات هرزوا یردیدیاوص كنناصصا فیعضیآر ضو) هدانناوب



( 1۹۱ ) 

 لالو اع بورآو هد ۳۵۵ رایدلوا هل اصع هرزوآ كعا ادآ ی ام

 هن رب بولوا توف هدنرخ الا عر ۳6 هدنندوع هدادفب یدلیق رشخست

 توف یردپ ی دلوا نیشنناج (راتخ هلودلا رع ) یلغوا هرزوا قیصو

 یدلوا یداس#"نوک ج وا بویلش اب هغعاب روع دید شرب تقو یتیدلوآ
 هداتاوب یدلوا یرلناکما هذععاب مدق هرشط ندنر هناخ كقلخ هکه ل وش

 كاتطلس بويلبا لذي لامرفاو ندنتلا لا هتلود ناکرا ولشاب وللب راس
 تدش بویلبایعس یرب ره مرج الف یدلیا ساعا نی راتنواعم هن رارقتسا

 هدنر مس سپ رلیدع هديا م ايق هی هنتفرکسع هلذلوا یناعا یخد كن اراب
 یس هداز مەلا هلودلا نکر ىسەجوگ هب ودنکی ردب نکل یدلوا رفتم

 نالوا بوصتم ندتفرط رلنا بولوا هرزوا تعاطا لار هلو دلادصع

 ررقمو انا هدنربیصنم ینیکتکیس بجاحو یجیرفلاوبا هلا لضفلاوبا باک

 وهل بویلوا لماع هلراتصو وب رابتخم نکل یدیا شب تبصو ین
 یدلوا لوغشم هنرشعو شدعو هتبحاصو هلرا هرو رلتروعو هلو
 نیکتکس بحاح هلجزا بویلبا شح وت ندو دنکن وروکذ م لاجر كر هدیک

 ینیرپره كنب رابکه لاد نالوا یرشعو برح كنودنکو یدلوا رک هن ارس

 كلامو یراهناکلام نالوا هدنرزوا كرلنایصرغ یدلبا الجاو نن هفرطررب
 لذارا هکیدلوا رج اکا یتیقاع كعطوب ی دیا ضبق یراقع یرلقدلوا

 كج رتسوکت عالم رابدتیا بلط قرت هب را هفولع ندودنک بوقیچ هزوپ
 نوجا عفد یراموصهوب رات رایدلیق بلطقرتو عمید یرکسع كارتا
 یکدعا هرداصم ندراودنک بودروتک نی رارادرمس دلادد یکی دلبا ند راحات

 تحاح ی دلوا جاتح هبطت هلکمر و نفاعضا كتاءطاقعو راقعو لاوما
 یعهنس ۳۰۷ هرزوا لاحوب یدلوارط ضم هتەجا رم ےظع جد هنیکتکیس

 یرب زو رابتخ یدلبا نایصع هد هرسصب یردارب مان یشح هدک دشربا
 هلا هللا لیلا تناطل لاعا بوراو یدلبآلاسرا هن رزواكنا یسابعلاوبا

 یشبح هرکص ی دلیا صیلخت یتا هلودلا نکر یسهجوع نکیا شمروتک
 هلا یوم بوراو هنن اب كن هلودلا دطع یس هداز هجوع نالوا هدسراخ

 توف هدنسهنس ۳۸۷ ات یشبح یدلبا مارکا لیا بیعت راصاخ رفاو اکا "

 هدنارا نادج ون هلباراتګ هد ۳۰۸ یدلوا رارقرب هدنناب كنا هکل وا

 ی دیا شئلوا دارا هدنرارکذ نادج ون هکیدتا روهظ عیاقو رادسةمرب



)4( 
 رادقمرب ی دلوا ب ر هروم تولوا هس كب هن هلودلا زعم هد.

 ندنرثأت یساوه تم اخو ك دادغب هب ودنک تلاحو هدقدلوب تقافا
 یصاوخ نکل یدشود هنس هیعاد لاتا هزاوها بودبا نظ ی داوا

 اوه بس" هدنا بودیا انب سصق عفت مهرب بودیا عنم ن دم زرع وب یتا
 سد نالوا فورعم هلا تبسد هر ودنکه لیا یرلع | تاوصتتتا نس هعا

 یس هنن نخ قح یدلیا فرص لام هاهذ یو ع ورش هنسانب هیزعم
 هدهرول رم ا یدلوا حاتح هر هرداصمییعابتا لوم ضءب تويا تناقک

 بولوا :اضقلا یضاق هنسک مانعشسیام هيلع براوشلایبا نب سابعلاوبا

 هل دهن امز وب یپیلیا د هعت هکمریو مهرد كيب زوب رشکبا هنس رهب
 هدة دل و | یعوعسم كز هفیلخ هلل یط» یدیا لک د شا تقبس ی كتحاضفوب
 یدلبا هشو سا هرزوا كمل جد هدرلذش و تويم لک دا هنس ا

 یا نهب وعم هنن راراولد دیاعمو دجا م هللا یرما هلودلازوم هد ۱

 هدنن اب یربقیدج ینسحو هن هدا بصغ نسب لدفند هطاو هنایقس

 هفیلح و یدنلوا رب رګ ود نوساوا تم ات هتیلبا حارخا نداروش

 یطوطخ لوا هلا هک تنس لها نکل ی دلوا ر د اق هعنم قع اثق وب

 قعا هرزوایهلع" یلهم یر زو لزوم یسنریا رلدتا وع ندز راوبد

 بوللوار رګ ود نوسلوا ندا هرلذیلبا ۳ هاسو هيلع هلل | لیص ا لآ

 مظءارپ زو هد ۳۵۲ ی دقلوا می رصن یا نهسوکیرغ ناد هی وعم
 یتح یدلباهرداصهو ذخاینعابتا هاب كنا هلودلا زعم بولواتوف یبلهم

 ۰ صوصخوب قلخو ردلبا هذخاؤم سد رلتدیا تمدخ نوکر هیودنک
 E ردشملواهنس ۱۳ یرازو كنسلهم رل دتا نءطقوح هر هلودلا زعم نوح ا

of1 ۱ یی راناکد هلج قوسلها هکیدلنا رها هلو دلا زهد نوک ی نوا كتمرحم  

 1 هح و بودیغاط ن رلحاص ناوسدو را هیک یسابل ام سان هلجو رهابق

 عت امكتسح ماما هرزواهجووب و راهیلبانارود هدقاوسا كر هيلپ دابرفو

 ۱ ردشلوا لمملاروتسد هدین ام كالغواو كنودنکه دعاقوب سس ژ هوط

 ب ولوا ضعانم لص نالوا هدنرلارا هلا یاادج هلودلا رص ات هد ۳

 هل هلکنا مکح رق نب تباث هدرفسوب یدراو, هش رزوا كلا هلودلا نم

 نالوا عج هدنرزوا هرکص بوشواص ن دنرغوا كنا هلودلاصان ی دیا



(A) 
 ردآ۵-> رد ۲۱ یحرعو ۶ لوط ردشعلوا ان رک ن

 هدنتفو تیله اح كل الو وب دن رلیسشرا ترع قارع ىس هلج كرلنوب

 رابنا هیسداق هلح تيه ردپارخ موبلا بولوا یرهش زا یسبسرک
 ردي رلکلمراد كنهرساکا كولم هک نادم رسصرص نادرب !«ماس ءاریکع

 هدنلصا ردراو هب رق بارخرب هدنرب ن الا بولوا بارخ هک لبابو اذاولک
 ردشلوا موسوم هليا كلا لاا نوت هلغلوا تئطاس رقم یرهش لبان وب

 هرکسد كللار هد لا اارجرج هریهنارصق نادرهد هنن اهن

 هدنب رق هفوک هک هیعشاه " نادابع هللا ناولخ نیقناخ طساو الولج
 هلج ( عاج" یبا نیدجا نیسحلا وبا هلودلازعم ) ناوشلیا ان حافس

 هرزوا ییدنلوا رکذ هدالاب ی دیا وخدب ندنس هلجو رفصا ندنرردارب
 هلودلاداع یردارب هلکلک هروهط تعاع میظع ندودنکهدنکنج توقان

 بور> مظع بوراو یدلبا لاسرا هن رزوا زاوها هدعب نامرک لدوا ینا

 هنسیسارباوهبهرصد هد ۱ هکصردناقا كلام هرلکلم و هللا بعاتمو

 هلا نوزوت نالواروعا فرصتم هددادغب هدعب یدلبا الیتسا جد هطساو
 هدادغب هلودلازعم هلغلوا توفنوزوت هدنرو رم هنس جاقرب تویلبا راهب را

 یدلبا الیتسا هتكلم بولا هرکس ةضبق ی هفیلخ نکت- سمو یدراو
 هی ولع فالو یدلباسالجا نی هقیلخ هلل عیطو علخ یی ینکتسم هرکص

 ندادوسلوا هلبا یرلع اعلم یساقدصا ضب نکل یدلبا دا ره لقن هنهورک
 ندتف الخ ماندن رزوا بویلبا سدح هدنرانارسنامهییافلخ و یدلیقتغارف

 تاعفدلاب هلا هلودلارصان ن دنادج لا كلذ دعب یداموق یشرب یرغ

 یدیا شملوا نایب هدنرال راارجاموب هکیدلوا بلاغ تبقاع بویلیاراکنج
  ۹یب لهم دج وبا هن ر هلغلوا توف یرهض رفت وبا یربزو هد

 مارکا هيا اگ هلغلوا مدآ بیدا او لّصف لها هيلا یموم یدندیا مظعاربزو

 هک لامر دت هلغلوا ضیفتسم ندنراتبحاصم ب ویلبا بی رقت هب ودنک یرلناو
 نفاق هلفلوا شارف بحاصو هتسخ كي هد ۳:۳ یدزتشوک مايقیک کرک
 هد ۳:۵ تولو تک هن هرکص ی دلیق تبصو هبهاودلا رع ییغوا

 هن رزوا هلبایرل# | ج ورخ ندنعاطا قوط بولوا هب روز یسارا ضعب
 ی دتا الیتسساهلصوم بوراو هد ۳۶۷ یدروک نیدیق كرانا بوراو
 ی دليا تدوع هدادسفب بوا وا ملص هلبا هلودلا رص ان هنس یسنریا و

(a0 TOE, 



 نیس اوبا هلودلاثرعم ۳

 هی ول یدجا
 یرالغوا كن هلودلا عم

 هلودلارع)و ( یشبح )

 (قعهساوبا) و ( رابتخ

 (رهاطوبا ) و
 ر ات هل و دلا رع

 یرالغوا
 و ( رصتوا )
 ) مساقلا وی | (

( ۸۸ ) : 

 ۰ قبت یرکد بوراو ی دلیا لابسزا هنب ریست لبج دالب بوشوقرکبع
 ی دلبا ذخا یکلام لوا هلملگاا ندنرللا یباون لرکعد هرزوا یکیدتا
 ۱۳ 2 بوراو یدلبآلاسرا یهلودلا نعم یردارب گحوک هد ۶

 كتلارب لواو یلارب هدرلکنج وب ی دلیق ربسذعس هللا 3 ثذج ےظع
 ٠ تولوارقتسم هدنتخ زارش هلودلا داع كلذ دعب ر دذعس "ود یراقمراب

 . ینیروما كنب رلشادنرق یکیا مهو كنودنک مه هللا نیتمرکف "یراک ددم
  یدیامدآش یدنا تبقاعو نیب رود تباغب ارز یدرروک ندرب یغیدروطوا
 نامز هج بوللار وهظ تاعر هدنک هرکو ب هدقدلوا یس هنس ۸

 هروب نح ةن سو ی دلوا سارق رسا هلا ضروب نيعماسأا نماش اح

 ٥۷ یرع ردشتلوا نفد هدزارش بولوا توف هدنس هرخ الا یداج
 هلغم القا یدالوا تکرا كنودنک رد_نلوا هنس ۱۷ ینطاس تدمو

 نوعا كعادهع لو یهلودل ادّصضع لغوا ندنفرط هلودل | نکر یردارب

 یهیلا راشم بوقیح وشراق تاذلا ودنکه دناوصو هزارش یدلبا بلط
 هرزوا كع ادایقناو تعاطا اکا هنتلودیاس ور هل و ساللج ا هتنطاس ت

 دالوا كناو هی وب ندا نیسطاوبا هلودلارعم ( هلکیتکیا ) یدلبا رعا
 شرکد هژغلوا له قلودو قوح یدالوا كلوب رد هدنرارک ذ یداعفحاو

 یکللا راد بویلبا مکح هدنکلم قارع هلودلا نعموب ارز كدابا دقت
 هرکص ندودنک یدیا شلاق هدنتسدربز كن | هفیلخو یدیا شاوا دادفب

 دالوا كنو یدلوا یتشذاج كنودنکح ىج د راتخ هلودلا رع یلغوا
 لاوتمو هکر دروط» هد راوت بتک یرلیعاسا كرفن قتلا ن دندافحاو

 ۰ برع قارعیدیا قیالو برع قارع یراتوکحرتم كرانوب ۳ ردهرزوا
 . زدلوا عقاو ندالات ملقا یرارهش رنک ا تولوا ےلقا عساورپ یراکدید

 . ناتسزوخو سراف رحم یسیونج بناجو هیداب و هریزج یسب رغ بناج
 یرغوط هب اب هر زج ندنا ولح یسلاعش بناحو لجدالب یسقرش بناحو

 هکر ددادغب یس رپ كن رارهشروهشم كيلكا وب ردیعتسهطخ نالواضرف

 مالا تاو د یتا روتلوا ق الطا یخد مالسلا ةنيدمو ءاروز اکا
 یطرعو ۷۰ لوط ردثایا اس هقیلخ نوصام هد ۰ هرکصذ دنروهظ

 هدنخ را ۷ صاقو یا ندعس بولوا ثدحع ج د هفوکردهجرد ۳

 مالسا كلذك ی جد هرصب ردهجرد ۳۲ یضرعو 1٩ یوط ی دليا انن

۹ 

  1 iنا ۳



( ۸۷ ) 

 ر دا روا هعلخ نس هفناط یرکسع هکیدلنا نعت رلط» اض

 عمجت قلخ رکسع نکل یدلبق طبیب الو بودیارارق هرزوا لاحو

 ی دیا قول یشرپ هنس هب رح هلا كدا راد ا ولع وا
 ندفرطرب هاکان نکیاشلاط هبارطضاو تربح یابرد بوروطوا هدنبارس

 یدروی وید كدا لتق یال بورغاج یرزتهم ی دلیا روهظ نالیب رپ
 بوچآ لح لوا کات ی دروب ی دلزوس هکیلدرب ندراوید بوچاق رون اج
 یدلکهروهظ هرجحرب هدنرلقدلیق هداشکی نا یدلوارهاظ وقرب رلیدروک

 یاملوا لاحرد سد ی دنا لامالام هلا لام هکن د اراو قود تص ددع نوا هد: ا
 هک ردیا تباور درب یدلوا,نک اس یرلتکرح بویلپا عی زوت هنرکسع

 فیرح ی دنرغاج یتسرشاب یزرد كنوقاد نوجا كمریدسک باوا ضعب
 بودبا باطخ اکا داع یدلیا لوخد هللا شالت تیاغ هنیروضح بولک
 مما یزردرکع كج ود لدیروتک نوجا كەردسک باوت | ییس زب هرو

 یدل شاب هکع ا مسق هقالط هللا بارطضا ناه بوشل انی زوس شعا

 تسد هئلفق كنب رلقودنص نالوا تناما هد رک هد كوق اب هکیدیدو
 كنزرد بوراو یدتا را تویلبا بچت هلاحوب هلودلا داع مشم همروا

 یدیارب هلبا قد رافتو دوقن هکرابدرونک قودنص ددع نکس ندنس هن اخ
 یراقدیوق تناما هقلخ كل یاورعو بوقعب و كنوقاب ید هرکصدنوب
 یدلوا رود یس هنن زج كل داع تولکهروهط لام قوج قق ندایسشا

 ضرعو لاسرا هما دوبع هنف رط هللاب یضار هقیلخ هددادغب داع كلد دعب

 نی ی دلیا اجر نس هئلوا هیجوت هبودنک كلام نالوا هدنلاو تع ا
 هد ۳۲۳ هلغاوادراو روشنمو تعلخ هلا هدعاسم هل وسم ندهفيلخ فرط

 دسحرات قعلوا ییوعسم كج واد ره راربخوب یدلوا هدادرارف ینطلس

 هناهفصا نوعا كمروکك رادت هنرزوا كلا بولوا ناشف هلعش هدننورد
 لداع بولوالوتقم هدنلا كارتا هرزوا کدشا قبس یرکذ هدالاب هدک دلک

 ٌیدیا ظوفح هرزوا قلوا نیهر هدنناد ےب واد رم هک هلودلانکر یردارپ
 هدک دابا رارف یرغوط هیارکګ هللا دن ودیق بولوا صالخ هدانئاوب

 یی ودنک هکیدلک تسار هءابتا كولب رب كنودنک با قلالد قیفوت ناس

 رای دک یرادن نالوا هدنرزوا بوش را نامه یدیاراردیک نوا صیلخت
 هننا كنا هلودل اداعیردارب هدنلوصو رابدلواهارب ور هنا بوص بور دالنآو



CEE) :۵  

 یخد ین هلودلانکر یردارب یدربو توق هنبرکسع بولا لیصحو

 یدربدتبا تراغ ییسبحاوت نورزاک بوردنوک هلبا یرکسع دی رج ل ولب رب
 یک احزارش كلذ دعب یدلوب توق مات داع نیک تدوع هلبا لامرفاو

 توقان سد را هر دلاق ندارا یداع هکر لیدابا قافلا هلا ج۔واد رم توقا

 توقا بوح اق هککوا داع ی دی رو هن رزوا داع هلا تیعج رفاو

 هلودلا داع هلفمالوا نکرارف بوش را هدزاغوب راطرب و یدشود هندرآ

 یدلیاعابن اهب وقا بولی آیا اكولب رهدانئا اوب یدروط هکنج.رورضلاپ

 ندععلق هل اب یرلندیا نایتسالوا توفاب یشانندنرث تخم توق كداعو
 نفیدلوا روصت تاجت هراودنکه لهجو رب رلنالق هیقب هدفرطوب یدروچک
 كن هلودلاداع قعلوا هتسارآرافص راددلغاب لب ناجو لد زا هکنج بولس

 توقا سد یدلوا عفاو هنقرط نشد ی وبه كراکزور ندنتخ رثأت
 یدنک ین آ هث دنل هراب یر هشش یاب طفن نالبتآ ن دنفرط

 تبقاع بولوا ثعاب هتفلناشدرپ كفوفص تلاح وب یدرتود هنب رارزوا

 ترد ندرلنحاق نوفیح هرب تكسکو رب توقا هداشاو را دل وا مرهنع

 تصرف ررولوالوغشم هتراغ یدعمهلاددو یدتا عج هنشاب مدآردقكی

 ةلرلنا هلودلاداع نکل ی درازتسا كع رو و یدر و تلاعسا ویدردمزپ

 یدیرکفو كنوقا یدلبا منمندنراغیی رکسع بوروک نی رلت ابلو عمجت
 هلودل ارعم یردارب كداع یدلوا مرهنع هلا تیلک بوروک نفلدلوار ذپ هج

 ندودنک هدکنحوب تولوا ترکی اناوت هدنش اب ز وقط نوا تقولوا دجا
 . رفاو قع درلیاید لصااو یداکهروهظ تعاصو تعاهش هیاغلاقوق

 . تودرا بونود ندنا رایدلبا رسا یتسهجاو لتق نسهګ بودیا بیقعق
 ولد ردنوحما هت رلوب ی دئلوب رار جز هدزرداح قوح ق رایدلیف تراع

 1 یتیدلا ندرس هکیدربدیا یرلنوب توقان هدنراک دتا لاوس ندارسا نانا

 . داع رلبذتسدا كع | هرلثا قب وفعوب هل ابد ه دن رلکدب د هیلبا دن یراریسا

 . لامت هلاو یدلوب یتسازج كنیدصق ءوس توق اب و یدلیا عنم یرلنا
 . بود ردهزال كعاركش هت وب یدعا یدابا ناسحا رفط تامل هزب

 رخ هديب اف لبا كنك ینب راودنکو قالطا نس هلج كرارسا ناشا
 ۰ رابدلوارهظم هنن اسحاو ماعنا بویلبارابتخا قتمدخ كنایسهلج یدلبا

 هشوک هشوک بورب و ناما هب یلاها هلم اب و ی دلک هزارش بوجوک ن دنا



( ۸۰ ) 

 كن هلودسلا س ۽ هدنا بولا یخد هعلق هراب چاقرب ندرانعد یکهدفارطاو یدرب و تااقسا

 لغوا تداغب ندودنک ی اها سد یدلبا لذب هقلخو مانتغا ییایشا ن الوب

 ( هلودلا اس رضع و ضرع لاح نس> هنفرط ج.واد ره بولوا رایضارو دونشخ
 بلاط وا هلودلا دع ندلوصح جرک ن رارکسسعرس كولب رب جواد رم كلذ دب رلیدلیا

 ییغوا كئسر ناراو یرهیطع لوا هکیدردنوک هب هلودلا د ا۴ بو دیا نییعت  هیطع
 ا ) هنفرطودنک ب ورک هنقورع را هنیک نلکلوا هلودلا د اع هرب و هرارادرس
 سصن وا هلودلا ءاهب هلا ناسا بواک ید دازربش ندنن ايعا مد هدا اوب ی دلیف بلج

 یرالغوا كهاڈدنهش ینبدلوا بولک توق هنلف ید ندبیسو یدتا دايمن | هی هلودلا داع

 و (نسحهلودلافرش) یدژود یتسوبق بویلیا عی زوت هنب رکسعو یدتیا عج نت الوصحت كتيالو
 وبا هلودلا ناطلس) نیرفظم تقولوا یدراو هیرزوا ناهفصا بوعیچ هل ارکسع بترو
 لالج) و (هی وب عاجش رایدیالصح هسوک مان مسر نب ییعوباو یظفاح ناهفصا هنسک مانتوقا

 و (رهاط وا هلودلا بوراو هزکناب كزس كدا لوق ب توردنوک توتکم هرلنا هلو دلاداع س

 (سراوشلاوبا هلودلا ماوق) رلیدعا اغصا یمالکوب رثذا یدید م هديا لوخد هنتعاطا تح لنهفیلخ

 عاصشوبا هلودلاناطاس كاله ةا تسر نبا هدماناوب یشانندنرب نیت توق كن هلودلا داع نکل
 یرالغوا كن هبوب  هنسهلباقم كن هلودلاداع بولایرکسعنانلوب و یدلاق نکلا رغظم بولوا

 و (ورحاکبلاطوبا ) كرلنا هلودلا داع رلیدیا ندنسهفناط لید یژنکا كنب رکسع نکل یدقیح

 و (نابزمراجااک وا ) سح روتف هدننمه یخ د ككرفظم نالوا یرلمو دخت بواوا یرایرهسشم#
 و ( مارهب رفظلا وا ( هب هلودل | داع مرجالف رلیدلبا عابا هب هلو دلا داعیس هلج ها یرلتت|

 (و رخ رصن وا ) بولوامدآ زوب زوفط طقف هدنناب و ی دلبا هلن اق هلیارفظء بواکت ارج
 (ورسسهکی عونا )و یدلک بلاغ بویلبا مادقا نکیاراو یرکسع یرادقم كيب نوا رغد

 (نوتسالفروصتوبا)و هبارطضا قضا وب لوصو هج واد رعربخوب یدلیا طبض بولایتاهفصاو
 بععردو یدردنوکر رخ ریمآ لامسا هلا هلیح هنف رط هلودلا داعبوشود

 لوا هلودلا داع هکندلیفلاسرا هلیارکسع بت رع ځد یریکعشد یر دارب

 داع نکل هروتب یتشیا بوصاب یک ینیدلوا لفاغ بولوا هتفیرف هراربخ
 ناهفصا تویعا لامها نامهو ی دتا مهف یر هلی> لوا هلا كاکرب ز

 یدقلاق بویفلکاو یدستبا عج لام ردق یکیدلببهدیا عج ندنسبحاوت
 ذخا ندنلا لركب وا نالوا یسلاو یتیرادد ناح هرا هد ۳۲۰ بوراوو
 نالوا یک اح یدی روبه رزوازارش هلیایسارغا كبلاطوب | كلذدعب یدتا

 عججینلام تاکلام دد ارغواو یدزویب ولت كب یکناناکندنفرط توقان



 هب وب عام وبا ۳
 كن هیوب عاج وبا

 یرلغوا
 نسجل اوبا هلودلا داع)
 هلودلا نکر )و ( ىلع

 و ( نسح ىلع وبا
 نيس اوا هلودلا رعم)

 ( دجا

 لع وا هلودلا نکد

 یرالغوا كنسح

 روصوبا هلودلادی وم)
 هلودلادضع) و ( هب وب

 و (ورسخ اق

 ( نسح هلودلارخت )
 نیسطاوبا هلو دلا زي

 یلغوا كدجا

 (راتع هلودلازع )

 ا هلو ذلا دشع
 یرالغوا لورمسخ
 وا هلودلا فرش )

 و ( لیذ رش سراوفلا

 یصنوبا هلودلا ء اهب )
 م اصعع ) و ( هاتنهش

 €( ناز رغ هلودلا

 كنسح هلودلارتف
 یرالغوا

 و (هلودلا سن )
 بلاطوبا هلودلا دع )

 ۱ )سر

( $A ) 

 نعوم مزب و ۍدلبا نابرط لالتخاهکلاوحا كتسنکل زکیرل هدنب كنس زب

 بو دیکه فرطرب ریو نذا هزب یدعا ی دلوا رولواراب هکیرزوا كتبس
 زرولک هکتعدخ هنن هدقد)وب ماظتن | كنلود كنسو  هروک نب

 كج واد رم هلبانسح یردارب و راب دلوا نوذأد بودیا تاکداریا وید
 یدیا راو را هسیکقوچ ندنرایشاب كولب ناکام هجتراهلبب رایدراو هنتمدخ
 هفرط ررپ ندن-سحاون لبج دالب بودیا مارکا یک یرک هرلنا جواد رع
 هرکص رده رزوالاونموب یلئاوا كرلنا هتشبا یدلیق لاسراو بصن ستم

 هس ؟رفن نکسنوا ند هلساس وب رلیدلنا اقترا هلالحو رع حرادم زورپ زور

 نیقارعو سراف ردرفن ی دب نوا هدتاور ضءب ی دلبا سولج هتخت
 هینیعراو ناص؛ رذآو هربزجو ناراو ناتسربطو نامرکو ناتسزوخو
 هقشب یرب ره كشادنرق چ واو رلیدلیا مکح هکلام نالوا بی رق هرلنوب و
 هک زردیارکذ هد هلک لقتسمررب یتلاوحا ككرلنا زب یدلوا هاشداپ هدهکلا
 لاوتم وب یرلبسن "هل لس هنلوا ظفح هلا قلناسا بولوا برقا همهت
 (هلودلاداع ) نالوایریکا كن هب وب ون ( هک يکلوا ) ۳ ردن رزوا

 مزح لهاو عیهشو یس زدنسح یعاو للعوا یسهنک كنود رد هدنرکد

 یدلیا هیج وت نسهیحان ج رک ندلبج دالب اکا جواد رم ادتبا یدیا م دآ
 یدیا راو یرطاق ضام لوبتمر هدنلوصو هنب رهش یر نک ر دیک
 ماندیع ندنسارزو ج. واد رم تقولوا یدتاعب هضرع ینا ندنترورض
 هب هلودلا داع نتغو یدلا هنوتلا زویکیا یرطاق لوا نیغلوب هدیر هنسک

 بولا نوتلا نوا ندنحما نکا هرزوا ترورض هبنرلوا دا یدردنوک

 كدیع تلاحو سب یدردنوک هدیع و رکاعم هللا هیده رفاو ییروص

 ,دیق لری اب

 ۰ ندن اکامراسو یب هلودلا داع بقعرد جم واد رمو یدلک هنشوخ تیاغب
 رها هدیع هلا یوم بولوا مدان هنکیدردنوک هفارطا یرالک بولت رپآ

 . زارباهقلخ یامرف دیع سد هلا نب راروشنم ندنرللا كنس هلج هکندردنو
 یسعا تع زع هرومأم بوص بوغلاق هجرت هیهلودلا داع مدقم ن دا

 قامرف ناک قحلوا ارب ور لافتسا هجورب یجدلوا یدردنوکربخ نوجا
 بوردنوک ضرعهجم واد رمو یدلانیرروشنم ندنرللا كنب زراسو زاربا
 لوقعهرب و راذتعا وند قدم هلا نی روشنم یدنلوب شتکهلودلا داع

 هتسلاها بوراو هجرک هلودلا داعسب یدلیا اجر یتساعباویدرد رک هدب



(CARE): 

 یدرزوتکه ید هقراو رسک نودوا ن دغاط هدثاور ضع بولوا یعتلاب

 هب ودنک كنسهجوز یدیاراویغوارفن چ وا ماندجاو نسحو ىلع كنوب
 كعاجش وا هلغلوا توفیخدلوا یدرولوا یدادمایلبخ هدنصوصخ یٌشاع»
 تیاور ندهنسک مانمتسر نب را رهشرثا نیا یدلوا نوکر کید كپ یلاوحا
 هقاذو رقف هبن رع لاک هب ود نک یدیاراو ملاش هلا عاجش واو هکر دنا

 هم هناخ نوعا كع ماعط بولا هلبایرالغوا یت | نوکرب هل-هلوا لیوتس

 ندر ستو هب رع مولع ,ضعب یداکرفاسمر هز هدانئ اوا مدروتوک

 مضردیالوبت هکمدروک هدو د ههک وب هفن رح لوا عاش وبا یدرروآمد

 لولب چ وا هرکص .یدنیا ج ورع یرغوط هناواص» بوقیج شت رب ندش
 هراثئآوب قلخو یدلوالصاحز همش هصن بوئولب یخدراکولبلوا یدلوا

 ىا ۇروب نر ردا ۇر رپ كوب كيا و ر وباکاریعم كجوبد یدراردیا میظعف
 میدلوا سبال دقرآ ن عاصتوبایدید مارست هک دمر و تاربو تعلخرب

 نوتلا نوا یراب ربعم ی دلبا نیع وب د لک د كلام هثبذرب یرغ ندیابت هنهک

 هدنرزوا ههه ی دب د ردق ون میدلوا كلام هولا رپ هدهر ن هدک دیدر و

 كمولعم یدعا ی دتاربعم كج دبا اجر بور و نسا چاقرب ناشلوب
 هلرلناو رارواوا هاشداپ ناشلا عظعرب یر ره كالغوا چ وا كنس نوساوا

 نوعتمدا یھب اکا عاج“ وبا ردکرکر هسئوط ینارطا بولاغوج ی پس
 هلتاهاشداپ ردرریقفوب مرالغواو مدآ دنم دردرپ ن نسردیا هرکس یزپ
 نرلتدالو تقو كرانو ی دعا فد رح یدد ردراو یتسان هت كرانوب

 ی دلیاسوپ بوشدابهلا كایلع اد او یدقای هت راعلاط بود هلب وساکب
 لا كنسح هدعب :یدید ردکج هدیاسولجوب هتنطاسرب سس ادا هتشياو

 هب لغو | بولک هبط عاج وبا سب یدیدردقجهلواوب هرکصذدنابو وا
 هرس هت رو نوڪ یز توروآ هلس هنس هسک ا كفن رح یدلیا سه

 تقو كزسو یدردیا دا رف فد رح رابدلش اب هکعا بعود نسردیا
 كتو یدیارد س هديا دان یرلمد وب تقو عیدراو هرس ن هد رک روهظ

 ليلو یاک ن ناکام ندنساسور ید دالب هدنرو ره تدمرپ ندنسازا

 یرالغوا كعاجش وبا هدکدلبا ج ورخرا هسیک مان جم وا درعو رافساو

 .رزوا یدنلوارکذ هدالب نامزدعپ رایدقیچبولب زاب شاب ولبهناکام یخو ٢
 اکا للع هلفلوا یراط فعض هنااح كناک امهلیس> یسالیتسا كج واد رم



(Af ( 

 یبتع نالوا مظعارب زو هداراخ هداننا وب نکل یدردنوک همانهیلسن
 هلغلوا توعد ن دن اسارخ هلودلا ماسح نوح |بصن هن رب بولوا توف

 هیاراخ بولا هج هلی ییسکیآ زلنا ماسح بولوا غنم تعرعوب
 هلودلا LSS RS ONT هرکص ندنرلکدلبا تام دنا تدمر یدروتوک

 هن اتسربطو ناجرج بولک هلو دلار هتسس یستربا هلغلوا توف هددادغب
 یمطعاریز و هدک دتسدا كمرب و هسواق یراناو یدلوا كلام هلبا ردت

 نسب یدلنا ناب اکا قلئاضف كن اجرج تویلبا عنم دابع نی بحاص
 توف نامز دشع+ یدلوا ےقم هدنا تون دنا كالئاراد یت احرج هلودل اف

 ۱۷ ییرغ مابا یدلوا كل ام هننوروم تالمو ی دلک ورکس واق پولوا

 یسودنک بولوا هدنتموکحرقم نیکدهنسهنس +۰۳ ر دشلوا غلاب هر هنسس
 هنس رایدیارکلد ندودنکق لخرکسع هلغلوا مدآ لافسو شطبلا دیدش

 نوجا توعد ندناتسربط یرهجونم ییعوا بویلبا نایصع هد هروب نح
 تنطلس یخد رهجونم رایدلیق هرصا# یسوباق یراودنکو لاسرا مدآ

 علخ یسوباق و یدلوا قحم هرلنا بولک یرورضوبد نوسامتب> ندنرلا
 هدقدلوارقتسم هدنموکحماقع ( رهجونم) ریدلبا لتق هدعب سالجایتاو

 هنسا كنا ییهیطخ هدنیالو و اجلا هنفرط نیکتکبس- دوم هلودلا نیم
 توق ندببسوب بولوا ادب یخ د ترهاصم هدنراتب و یدریدتبا تارق
 هتس ۱۷ یدربک ندعلق هلم اب یرلاب روز نیلیا لتقن ردپ و یدلوب

 یدلوا عاق ( ناورشون ) یلغوا هن رب بولوا توف هرکصن دتموکح
 یدنوقوا هنمان دوڅ ورک هبطخ بولبقررقمو اش ا هدکلاملوا ینا دوو
 ( سواک ) یس هدازهجوع هنب رب بولوا توف یخدلوا هدنرورم هنس ۱
 ۴ یدک هان الیک یلضوا ه رب هدودل وا توف بویلنا تعوکح هنس ۱ یدلوا

 كرلتوب حابصنسح هدحالمسر تولوا ضرفنم هژ لس ول هد توو كنو و

 ناونعرب هدنلرکذ هب وب لآ ( هرتفینکیا) یدلوایلوتسم هنعالقزکآ

 ردهدنرکذ یرلبس و یرلصا كرلنوب ( ناونع) رد هني رزوا هلکچ واو
 ردیارکذ هرزواقلوا ندندالوا فاتک الایذ روباش یرلنوب لماک بحاص

 اع دا هرزوا قلوا ن دن دالوا درج دزب نالوا سرف لولم رخ آران وب و
 , عاصوبا نالوا یردپ كرانوب ردیالقن ند هیوکسص نبا ی دقیراکدلیا
 هدشیاور ضعب یدرولوا نکاس هد هیرقرپ مان شک ایک ندنمارق لب د



( ۸۱ ) 

 نکردک هدلوب یدابا لاسرا نوعا كعا ماقتا ذخا ند هلودلا نکرو

 یدنا کا بوک رب كرلنا یدنکرلت آهجن ر و هب دهندنسلاو ناسا رج

 هلباهب رح نالوا هدنلابولکتسار هرز خ ی اپ رب یدقیح هراکش بوش و

 رکعد یدروشودو ی دلاح ی آیکودش بوشیربا ید رخ یدروا
 ناج ملسا تعاساواو یدلکناق ندننروب و ندنزغا بوئلرکن اکی زن
 ( نوتس هلودلارهظ) یلغواهنرپ ردشلواهئس ۳۶ یتدم یدلبا ن رش

 هلو دلا نکر ادامعا هب هروفومرکاسعیکید | عجیردپامدقم یدلوا نیشذاح

 مردیا هل وش نس هسررک هيا كتصرفرک او لاسرا بناکم "رتمآ ف نع هنفرط

 بویلپا ایعتسا هفهوقوا یتاک تح یدیا شرب رګ تایش وید مردیا لب وب
 هلبا فطاتو نیل هدنباوجو یدوقواو یدلا یسودنک ی همان هلودلا نکر
 فطا لاکهرازسزب هسرر و هزب یترصن یلاعتیراب رکا بویلبا دارا تالک

 اکا تصرف یلاعت هللا هتیقلایف یدلبار رحت ویدزردیا هلماعم هرزوا مارک او
 حسصنمرلتع رع لوا هدق دلوا توف رکع“د هرزوا حورمشم هج و بورب و
 هنسرهب توردنوک همان هنساحر د هتفرط 8 نوتس ییغوا یدلوا

 هدÙام هرزوا قیاس تع نع جد ی یدلبا دهعت هکمرب و لامرادقمرب

 نوتسب س یدتا نیع هرزوا كما ضرعت هنتکلم كنوتس دعب نمو
 هلا قلشوخ هوا توف هد ۳۹۳ و طض یناتسریطو ناجرج بوراو

 یدلوا نیشناج ( سوباق یلاعلا سع ) یردارپ هنر یدروک تقو
 هب هلودلارْحف یردارب هلودلانکر ن هلودلا دضع هدقدلوا یس هنس ۱

 هس واق بویلبا رارف هلودلارّف ی دلا ندنلا نتكلم هلج بویلبا بضع

 یدلنا ضرع لام رفاوو یدتساا بوردتوکربخ دضع نیکعا علا

 یسواق یدلنالاسرارکسع هن رزوا كلا دضع هلکمعا هدعاسم سواق

 هروباشبن بولوا هم هلی ځد هلو دلار رایدروجاق هروباشینورل:دزوب
 یدابا مارکا هرانا هلودلا ماسح نالوایسلاو ناسارخ تقولوا هدنراقدراو

 هدک دلبا مالعا هنف رط یتاماس روصنم ن ح ول نالوا یمودحم ق راکداکو

 ذخا هرودن ک ني رلتنالو بويلبا عجرکسعو مارکا هله جوره هرلنآ
 ناتسربط بولا یرلنا هلبارکسع ماسح سب یدردنوک ما نوجا كا

 تدوع هر ورک امنهنم هرکص ندور راحت مظع نکل ی دراو هن رزوآ

 نعضتع لی دعو یتدلوا راب دلبا مالعا هتفرط ح ون هداراخ یلاوحاو

 (2) ( ی )



(ED 
 هزاحرح CAAA بولارانهر ندا ییعوبا یدلوا لخاد اات

 كن اماسرمصذ نالوا يودع .داراګ لع وا هنس یسنرا یدلیق تدوع

 یادنکه ناسارخ بوقلاق هرزوا تعرس هلکعا ع ا عسا ینیربخ یتوف

 ندنلارلنهر هل ریکعند بویلبا بافت هن رزواكنا نازرقن نسح هدانئاوب

 ندناتسربطیخدریکعد هدانناوب یدلیا طرض ین اجرج بولکوریکو یدلا
 هدرا هبراح هلبایلعوبا نکل یدلیا ط,ط قی رهش یرو ی دلکبوقیچ
 بوشود هچپط هلودلا نکر مرجالف ی دیا شلوا یراگط فعض هنتلود

 ن.نسح ندفرطوب یدروجاق هناتسربط بوزو و یدکج رکسعه رزوا
 ههبلایمومی ضوح جد كنعاب ا: نالق هدنناب لرکعشد بواک ځد نازرق

 گكزنناماسمصن ن حونندنایدح اق هناسارخ هل مدآزآریکعشد رلیدلبا عابنا

 تفایضو مارک انوکحاقرپ اکا ح ون یدلباتیاکش ندنلاوحا بوراو هنن اب
 یدردنوک بوتکم هرزوا قلوا هدشنواعملبع ول او یدرب و رک عننا هدا

 البتسا هاجرج هد ۳۳۳ و یدزو ینازرف ن نسح ںواکرکع د سد

 ریکعدوریک بودیا قافتا هلبانسح هلو د)انکر هدنرو ص هنس چ وا یدلبا

 لرکمشدو یدلواكلام هناتسربط هج هلودلا نکر بوزوب و رلدلک هن رزوا
 رایدراو هنن اب هلودلا نکر مدآ نیعتمرفن چ وا نوازوب ن دنراش اب رک-ع

 ندحوت ربما بوراو هن اسارخ ورکر کمد یدلیا طبض یتاجرج نسحو
 تواک ید شود E ی لع وا هنا كارما ی دلبا دا رسا

 هلک را یخداتش تفو رلبدم هلوب رفظ نکل رایدایفهب راح هلا هلو دلا نکر
 وصل اف اهتن ریکشد یدلبا تدوع هناسارخ بولوا لص هلکنایلعوبا
 یخدب رهش هراب جاقربنالق هدنلاو یدزوب بوراو هنن رزوا كنا هلودلانکر

 یلعوبا بوز اب بوتکم هنفرظآ ح ونربماریکثد سو ی دابا طبض هلمجلاب
 یرا ح ون هلکع | کس ندنکیدشا لامهاو لساکنت هدنصوصخ ودنک

 هرزوا كعا تناڪا هرکس دو بصذ یکلام نب رکیهشن رب و لزرع ندناسارخ

 ی دلوا ما ارک ا رهظم بوراو هنن ا هلودلا ن رک ر یلعوا سپ ی دلبا هش

 ۱۳ فسا یاتیرطو ناشر ج بولک هلا تناعا ك کب هسرارکمس د
 ناجرج بواک هلودلا 5 ورک هد 0 یدلوا هدنرهش هب راس

Eیدشوو هنن اب لرکعش د برا راد رس نیعتم هلج بودا  

 ا وا

E. 



( ۷۹ ) 

 هدک دشرا یسهنس ۳۲۳ رد رشلوا بلاغ هدنزنکاو هر راع تاعفدلا

 هکردشلوا انوکوب یخ د یبس ی دلوا لوتقم هدنلا ارتا جواد رم

 یدرولوا هدنراهماع اعاد بولوا هاوخدب هک ارت | هلغلوا ند هملاد جواد رح
 ا عا ےک او رم د ت درک یا ا
 هلراش ز هج تویلیا فاکت حو یدریدتا بوتر اغو درب بودیا

 طاعس ماستو یدلیا تفایض هنب رکسع هلج و ی دلیق بیئرت رلط امس
 ی دشالوط یرلطاعم هلی اراکتمدخ جاقرب بوش یسودننک هدک دنشود

 شیدا رس یسودنکو ید بضغهنحرخلیکو بو روکز ا یراماعطو

 هدانتاو ید اه و واو یدلک هنهاکمارآ تولود هللا بصعو تیفیکوت

 و نالوا و تن کا را نالوا نیعم نوعا هطفاع ی وا

 ربخ هدک دلی لاس قلصا بوت ایوا ندوخ وا ل -غمراپ وق لیهص میظع
 كرلت آ نالواولغاب لوا هکات ی دتا را بولوا لاتضغ سد راددرپ و
 رلیدلنارهشت هدنما كنودرا بوروا هتسهقرا كن رابحاص ب رارکا

 هنهاک رارق کا یدلوا هدا ز ید یاو ا ا

 یسودنک و لاسراهتمدررپ یخدی را هسوک نالوا یرانابساب كنودنک بوراو
 لتفو موعه بولو تصرف دانجا نالوا هدنفالخ فرط هدقدلاق نکلا

 کسع هد ۳6۷ و یدلوا نیشناج (ریکعثد) یردارپ هنب رب رایدلیا
 سناب یسودنک هرکصا دنا یردلوا كلام ه رهش ناهقصا بوردنوک

 هنفرط یلید ناکام هد ۸ یدلبا الیتسا ید ەن رهش تولا تورا

 هلودلا نکر نیغلاق یلاخ تکلع هدک دلبا لاسرارکسع نوح ا دادما

 یردارهلبا هلو دلا نک ر هد ۳۲٩ یدلا یناهفصاو یداکبولوت تصرف

 نالوا یسنلاو ناسارخ ن دنفرط هام اف هلنا یسارعا ت هود هک
 هلا یرک-سع خد ناکام ی دکح رکسع دن رزوا رک د یلعوبا

 بوشود ناکام هدکتج یاشث | رایدلبا ه راح نواک هنندادما كرکعشد

 بولا یلیج دالب هل اب و نب رهش یر یلعوبا س یدلوا مهم مکشد
 كن اکام نی رهش هیر اس بوراو مکعد ید بصن را هدوب وو رااصح
 نسح یدلوا مقم هدناو ی دلبا ذخا ندنلا كنسح یبعوا یسهحوع

 هد هراس یرکع"دو رلدراو اعم هلکنا ییعوبا نیکعا الا هی یلعوا

 كنناماسرصذ هلر هطاصم هرخ الا رک د هلا یرلا قیبضتو هرصاحم



 یالیکلا دابز ۳

 یرالغوا كداز

 (رکشد)و (جم واد رم)
 یلغوا كج واد رھ

 (داهرف)

 یرالغوا رکشد

 ( نوتسب ) و (سواق)
 یرالغوا كسواق

 (رهجونم)و(ردنکسا)
 لغوا كردنکسا

 ( سواک )
 ىلع وا كسواک

 ( نالیک )
 لغ وا لرهج ونم

 ( ناورش و )

( ۲۷۸ ) 

  هدزوا ید دنلواتراشا هدالابودیاروه هد ۵۲راذوب ردهدنرارک ذهیلیعاعا

 لوا دحاو دعب ادحاو ثببخ رفن جاقرب و راددلبا اليسا هتسهعلق سایت ام

 (رطس یجتدرد ) راب دل وا ضرقت هرکصذدکد لیا ثیولت یی هیسح ان
 هرقف جاقرب رد ه دنرارکذ لود ندبا ر وهظ هدنسارا زوبترد هللا زویحوا

 بولوا مدارفنیلارانوب راد هدنرکذ دابزونب ( هرقفیکلوا ) هن رزوا
 ءاذتاو ناجرج یراکلملاراد كرانو ۳ ردە ززوا لاونمو یر هلسلس

 هغس ۱۵۵ ۍرلدمو یر هنس 1۷۰ یراضارتناو ۳۱۵ یررومظ

 نب ناکام هدنلاح لئاوا تولوا ( جواد رح ) هيلا یموم یرللوا ردشاوا
 هنشابو یدلبا تقرافم هلةمالوا مرکم هدنن اب كنا یدیا هدنتمدخ كنيکاك

 ناکام هرکص یدلوا لوغشم هت ر اغ ینارطا بویلبا عچپ ل ذارا كولبارب
 هج وادم رافسا كج دبا داعباو درط ندنتمدخ ید یب یلید راشعا
 فرط كل اک ام یسکلاو ی دانا بلح هتفرط بوردنوکربخ "ریمآ تلاجسا
 هرکصذدننافو كن ولع رصان رافعا ست رایدلبا قافت | هغلوا هدنفالخ
 هتسلاش ان یداوا كلام هن اتسرط هلطاب هد ۳۱۵ كاذدسمب هناجرج
 ۱ 2 ۱ 1 یرللوا نادرکور ندودنک رک اس بویلش اب هتکرح
 هرکصندنا رایدلیا تعب ندج واد رمو لتقیب یلید رافسا بودیا قافتا

 ھن رارهش ناتسرمطو ناحرحو ناسارخو ن اتسزوخ ررب رر واد رح
 هتفرطردتعم هقیلخ هد ۳۱۹ یدلوانورفا ند دح یرمو رکنو كلام

 قطان ییهیجوت 4 ودنک کلام نالوا هدنلا نیک ا اجر بوردنوک بوتکم

 یشادنرق نالوا هدشالو ن الیک بولوا رقتسم هدنماقم سد ی داکما
 هدقدلوب لوصو هسیک لوا یدلیا لاسرا مدارب نوجا توعد یریکعد
 كتشادنرفو یدلو نک رکا حرب هدالرت هنهرب اب ورس نارع یریکعد

 وبدنسردیا حا نحو لزهیب بويا داناریکعشد هدک درب و ريخ ندننیفیک
 للا راز وس عالم فدرح نلک هله ی دلبا مش هنشادنرقو همدآ نلک

 تاج لریکعد هکیدیاربد مدآلوا یدروتک هس هل بولان یاکوک كنا

 هرکص مردیا ایکسا ندرب رقت یرلنا هکمدروک یشردقلواقلعتم هنتلاهجو

 فراع ردقاوا هدک دلبا سولج هتموکحرقم نامز دعب بولک هنن ا یشادنرق

 هدنراتهدخ رتحم كج وادرموب هي وب لآ زالوا فصو هکیداوا انادو
 هللا جم. واد رم بودا روهظو العتسا هدنتس هتس ۳۲۱ نکیا ا



) ۷۷ ( 

 یدلنالتف هلا تد ودع دشا یرلنلوارصم هدنداطا تويلار بج كوف بهدم

 هرا مبل | یوم هفیلخ بویلبا لاسرا هش رش مح نس هدلاو ۵ لحن گم با 5 1 و

 راهظا اکا نیدلا ل الج هدقدلیق روهظ ریکتج ءرکص ی دلیق مارکا

 هس رب 7 تولوا توف هد ۸ و دعا یدلوا نیما ندنرمس بودنا تعاطا

 یکی دادجا ید نوعلموب یدلوا متم ( نیدلا ءالع دناوخ ) یلغوا
 ناسا هکیدلنا تاکترا هرکس روما ردقلوا بودنا د امل او هقدتز راهظا
 تولوا ضراع تلاحر یک نونج هر ودنک ر دیا مرش هکمروتکه لق یرلنا

 تودنا تلالض هنس ٠۰ ی دیا حر اخ ندلعع روط تاداف کودتا

 قد نر واو- ) شو رو لاو دخترا 7

 یرمصذ هدکد کک هنماقع یسا اب هلودلا نکر یدیا شا نیکم هدنن اب یتا
 تدر 71 توداروهظ و کاله هداتنا هه یدندنا دال هاش ۳ زو هر ودنک

 اکا هلودلا نکر قو لوصو هت رلتالو كل هدح الم كز « دبا دالب
 4 و ۲ اله هل | ت ت اار ینیدلارصد هحاوخ بودا لاردا رگ ندتمواقم

 بواک ن کر ہلکا SALES هل وئسهو مارکاو رقوت اکا وک اله یدردنوک

 بولنا لارا هنف رطنآ اتوکنم هداطح یا وک اله یدشل و هی وک اله

 دراو صا هدنناب لتف ندنفرط 1 هدق دا وب لوصو هرهنلا ءاروام هدلوت

 كيارب عالق ه حله وک الهو صضرفء یا EN توتاوا لو هژلغلوا

 هدماشو نگ ( هک ین 0 ی دلیق ناک هلا ا توآآ رر ررب هدنکآ

 رد هش رزوا فرح کا ه دن رڪ ذ یر هبعش هلبعامسا ندا روهط

 رد هل د یعاصوت ندا باغ هدنع فارطا صع ( فرح یلوا)

 یزاروهظ ءادتبا ٩ رده رزوا لاوتوب یرابسن بولوا مدآرفن شب رانوب
 لها بولوا ( یعاص) موق رح یراادحا| ردږس هنس ٥ ج

 ادتا ردشلوا یصاق هراتالو ضعب هدنع دجم یردب ی دنا م دا رعاشو

 نک ر دیک هی ست جم مس ید ال هه دیو هل

 كنع هلححا و یدلوا (دجا مرکم کالم ) یٰلغوا هش ر بولوا لوتءم

 ی دلوا ( رفظم ( یردار ناو لء یدلنا > هنفرط ناتسهوک

 . لغوا هنر د كیا ( روصن ) یدیفح هرئص ندنن افو ید كنا

 ندیاروهظ هدماش (هلکیخکیا ) رایداوا ضرقنم بولوا تدمرب (یلع)

 لعنساوبا یعاص ٩

 ارا لنیهلص
EK )دجا  ) 

 ( دج رفظع ) و
 یلغوا لرفظم

 (دجا)
 یلغوا لدحا

 (روصنم)

 ییغوا كروصنم
 (یلع)



( ۷۰ ) 

 ولرد هعنو ی دتا ر اطفا اشاح مث اش اح هدننآ ناضمر كرام هلب وا

 هدیزک ینوتس هلل ادج رلبدوق مایق دیع یندآ كحوب لواو رلیدلیا عابنا
 كالب ولع مه هکر دلیلد هنلهج لاک كنوعلموب هکردیا دارا هدنبانک مان

 اخر رییظجب هک یننوکی جدی نوا كم رش ناضمر مهو یدردیا نساوعد

 لصاحلاو یدلبا ذاحادیع یدیاشلوا عقاو هدنوکلوا یتداهش كنيلع
 ب ویلبا ن ارج ه دعا وب هلم ا ET . دتموکح ریز كن

 A كىتىخوي راد ر یی یرجه ج راتو ذاا خیرات ًادبم یتوکلوا

 ندقلخ ثبخوب هکنوچ یدلوب راهتشاو جاور هبه لاک هقدنزو داخلا

 لذارا قوچ تق هدنما كنقوزآ مرجالف یدلیا عفر ییهیعرش فیلاکت
 یلاع هن رلدهع نالوا امدعم هد ۰ رلددل وا عات کا تب شانواو

 رداق هتعفد كنا م السا لها بودیا انب هعلق مکس ر هدن رق ن وزق

 ینفارطا بویم وب فن نکل یدلبا هرصاح جد ب ورق هرکص رایدلوا

 ندنهورکی وباد نب نالوا یلناق عمل نسخ هد ۰۱ یدلیا بیرخت
 (دجگدناوخ ) تبل انب تبخ لیغوا هنبرب هلکعا لتق هیوباد ن نسح
 4 |یایعو له هللا نح نالوالتاق كنسالا ادتاو یدلوا نیشناج

 بوسکر لو و ازجا تواتشو داف هصن هصن یخد هرکصن دکدلبا دیهش

 اهقف ا وخ یر هسیک هیاهنیب ندمالسا لهاو بی رخ راتکلم
 همیخ تاکرد هد ۳ تق اع ی دانا دیهش یوادمات قوح ندهعأو

 كنبدادجاو یدلوانیشناج (نردلالالجدناوخ) یلغواهنب رب بولوامزاع

 ندتسافلخ هیسابع ادتاو لوبققح بولوا نادرکو ر ندنرالط اب بهذم
 مالعا نفیدلوا هدنیهذم تنسلها كنودنکو  لاسرا بوتکم هنفرطرمصان
 " ندنفرط هفیلخ هلکعا انت نسهملوا هنجوت هب و دنکت لا نالوا هدتلاو
 زا رعا ههیلا یوم ید هنیطالس نالوا هدفارطاو ی.دلوا دراو روشنم

 رفاو نددادغب نیدلا لالجو یدنلوا ریرح سحاوا نوجمآ ییرلعا مارکاو
 بو دیا شیتفت یهااک یدلبارما ادتب هلرب یظعت لاک هانا بو دروتک اهقف
 ز هیلبا قب رفت یرلیاتک یکیدتیارب رح هدنباپ هقدنزو دالا كح ابص نسح
 تنس لها هقلخو یدلبا راشاب قارحا نسهلج لالج رلب دعا هلب وا



) ۷۰ ( 

 نوح ایماقتنا كلا بوردنوکر کسعمظعرصسناظطاسسب_یدربدتنا شوت

 كب قلا جد كنيعالم ,ندیاروهظ هدماش یدرق طا زواص*ندکسنوا

 یسودنک و ملس ز هکنرف یی هعلق نیم نالوایرارادرس هاک ہک ندصل یر من

 تولوا اه د دیما كرز هد ۰۳۲ یدلیف تدوع هناتسهق ورک

 كنساا دو یدلوا نیشداح ( دج ايک ) یلغوا هرزوا قصو هت رب

 راها ع روو حالص ےطع هد رهاط تروصو یدبا هرزوا یدافتعا

 یاوعد نوجاودنکب ولوا نوءلم قددنزر, نسح ییغوا كنو یدروایق

 نالوا هدرصم حایصنسح امدقم هکندبسوش یدشود هنسادوس تماما
 یدنوم هدنناب بوروتک هع“ هل نلضوا یلغواكحوکرب كرازت ندرلب ولع

 یدیاردنا اعدانسحوت سد یدرربک هن راعرحلراراسو كنا نالغوا لوا

 هرکص یدردیاثح هنتعب ودنک ی لخ هلبا بیرقت و و ع یلغوا كنا نب
 نسح هکمدتشلا بودی: عج قلخ نوکر هدک دتشیا یزوسوب د یساناب
 یلیصا كت الکوب هکنوسلوا یمولعم ك رک هلج نکل شمردبا اوع در هل وب

 ردق وب مهقالع هدندایس مدار ندهلادنو ردلع وا یلص مب نس>و ردوو

 نيعالم یرادعم كب ید دم هد ٩4٩ یدلباسحیسحو داهشاولد

 هدکنح هلیس هفناط زغرتا ار ز یدلیق لاسرا هترزوا ناسارخو عج

 نا۔ارخ هله رلددلبا ترمضملاصدا هکلاعرذاو بوراو سو راددنالوغشء

 هللا نوعب و یدلبا هلتاةم هلبارلنا بویلبا عج رکسع كولب رپ یس رب ندنرلکب

 هنن ر بولوا لاله دڅ هد ۷ ll نداق نب رکا تویلنلا هلغ

 عیولعن هرزوا ینیدشوارک ذ هدالاب تسخو یدلوا (نسحدناوخ )یلغوا

 ندرصم ی یداه ییغوا رازن جاسیص نسح بودا مایق هیاوعدود

 یدلبا دلوت یدهم ندنا بور ویلا نقرب اکاو یدوب هد ا بوروتک

 ر دح ابم تامرح عیج هراثلوا ماما اشاح هکنوج هدقدلوا غلاب یخدلوا
 یدرلب وس تاهرت ود مدلوا لصاح ندنسهفطذ كنا نو یدلبا انزهمانا

 تویفریتم هدارعکرب هدقدلوا ند رش ناضمر ٥۹ یدبآ ندب قددنزر

 مفح ماما نپ هتشيا بوقیج و یدلبا عج یلالض باب را نالوا یاهنا
 ردقوب ییصف و یلصا كتءب رش رهاظ اشاح مت اشاح هکنوسلوا نکمولعمو

 ررض تصعهرپ کا قعلوا هلا هللا یلق كە دارب رد هدنط ا شدا نامش

 ءنکفوذ نامه م دا مو ندزس ر : هلج هدتفووب ن هتشلا نعرو



CID 

 هکی دلبا ع ارا هلی بب رغرب نسح نکر روک راد ب ودیا تع رع هنلاصیتسا
 یدردنوکنوتلا كيب هچارپ هن-سیرب ندنزهیراج لوبتم رجس نا طاس
 یر لوا هچک رب و لاسراریعثرب اکا بویلبا دعو خد رد-قلوارب و
 یدلما اتت ندع هدیلخ هنیمز هدنربهتروا كنهطوا یددن اب رڪ ناطاس

 هدشناون هکیدروک بویلبا هظحالم ههلععودنک ید تروع لد هداس لوا

 رجس هکر ب هقیفطا یف بول [یرععخو یتونلا نمنروک ت نایخو هرطاخرپ
 هکیدروک بو اب واتس حایص, یدوق هکیدهنسس هنروا كنهطوا نالوا یتیم
 هج وب یرلبادق هدحالم ها هدفانک او فارطا رروط رح رب هد هئروا

 یدزل زم هلو ا نیما ندنرمش كرانآ هکر ندنلود نایعاو رلبدی !هدکلس اداسف

 رهخوب نکا هلل و یدا راو یراکرادنو یرلئابساب ےطع دوخ رش

 بوتکمر نددفرطنسح هدنرو ره نوکجاقر یدشود هشالت ندنسهیصق

 نکل نسشما لوغشم هنکرادنرکسع هعدصق منب رلزس هدنگا یدلک

 ی اق ندلحتیمیدلوا هدیلخ هل ره لوا زکه نس كزس هکنوسلوا نکمولعم
 هحوضو یتندلوا ندنفرط نسح هیضق ول سد شلوار رګ ود رداکد

 هنفرط نس> درب و یدلوا هدانز یسارهو ےب لرسنناطاس بوٹی ربا
 هفارطا هرزوا یداع هنن بولاق هدنمافم نسحو ی دلا دصق ءوس اعطق

 هرکصن دالینسا هرزوا هجووب هنس ۳۵ یدردیا لاصیا راترمضم نوکانوک
  ۸یرابکتساو دانع كئبخ ردشلوا كالههفن | فتح هدنرخ الا ر

 هيس هنا ولخ زور و بش هد نګ ا كلدم و هک ی دا هد هر رب

 هد هنس ۳۵ یدردیا فنصت بتک قلعتم هنلطاب بهذم بولوا موادم

 یتطا تویلوا داره یرهاط كتع رش ردشییج هرس هعذد یا طف

 هرزوا هجووب یدرلب وس نانذه اشاحوبدردیک ارج هیتطاب یدکنا ردراو
 نوشذاج ( ديما كرز ايك ) ىكلملا "هلجبو ىس هفیلخ هن رب قجلوا ك اله
 رهاظ ا بولوا هرزوا یدافتعا نسح یداتسا کدی ی دلوا
 یدارکاو دع هبت رم لاک هتنسلهاو یدزلیا راکنا ی د تعد رش

  ۰قوج كن هطاب بوردنوکر کسع لکم رصن و ایر زو كهاش رصس هد

 ماش هد هت سول نکل راب دلنا یمدن و رهق نسهها و ۱91 ن رلتالو

 راثالا التساه ره ساتام نولکهروهظیمایعشا هنطابكولب رب هدنراد
  ۱یتداهش تب رش هرصنولا هیلاراشم بوردنوک ییادفربدیما رز هد
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 قعلاق هلا مدآ زا دجا بولوا هدنکارپ هفارطا هللا ن ایسا یغوج

 ایح یدجا mT نرکه لاو حق یراص> هللا شدورو
 ی دلوا كل اله بوت[ ندنراود 1 نودنکیوتاخ رل دتا ذخا

 ںوروتکه تسایس نادیم رھشنلا دعب یدجا یدلبا يما د ناطاس

 لوا بویموق ندلا یراکتساو داتع نوعلم رلیدلشاب هکمزوب یتسیرد
 هلغلوایس هدازداتسا كنسح نوعلمو یدلننیناءآ هرکرب هدنتلا كياذع

 لیا یارکحا كنا ید نسح .یدیا عو غو ریتم تیاخب هدنريتیب هشطاب
 لالعتسا لاکنسح هدقدلوت نسارس یازرج هلا قدرطوب ی دنا دعم

 هد ۵۰۰ هعقووپ رلیدلبا مامز لس اکآ ہلا تیلک هلاض ٌهشاطلوا تولوب
 هر هيم السا د الب بویلوا هدنلاح ودنکه نن نسح كاد دعب ردٌلوعوفو

 هن رزوا كادت ناطاس هد ۰۰0 یدلوا هرزوا ترضملاصدا نوک ًانوک
 هراب جافرب بوراو یدلبا لاسرا هلیارکسع میظعینب رادرس مان نیکتشونا
 عورش هبهرمصاح نسهعلق تولآ نالوایرلکللاراد مح#لادعب نب راهعلق

 هنب رح كنيعالعوب ادعامندنفدلوا مدآرداهب و لقاعربنیکتشونا یدلیا
 كنهعلق قلخ رکسع هک ات یدلبا محا هد هرصاح ءاد-ا ی دبا فقاو
 هاشداب رلددلیف رادن نر هرخذو ن رلت ام۵هلجو رلبدیاب راالثق هتفارطا

 كنهعلق هرزوا هجووب یدرولک مزاول ندیا اضتقا ون ون جد ندنفرط

 تیاغب یرالاح لراروصح رایدلیا هرسصاح یب اب هتسشپ بوشود هم رزوا

 زوج رچوا هللا كم ا هر اپررب قجما م وب رهب هرلنا نسح باوا ءابت
 تویلاق یرلتفاتط هربص هلهحورپ كر هدیک یدررونهک هلکنوب یدررب و

 ناما وند نوساربق ن دقلحا یس هلج نیکشون | نکل راب دلبا ن ايتسا

 نکیا شلاق قمررب لدنراناجتبقاع یدلوا لوغنم هب هرصاحورکب ويمر و
 قلخ هلفلوا عياش هدودرا یربخ یتوف لدم ناطاس یلاعت هللاماب

 ماشهاو ییسردقوب نیکتشون | رایدنو د ورک بويل وا طبض هل-هجورپ

  هدیالقن نیشیپ یت امهعو رباخ ذ لدیاربص نوکچ وا یراپ هکیدروک هديا
 سا راب دتکتوحوکو رلیدعا افصا اعط ی دروک هید نود! اق هند

 نالقو یدربق نغلدل و ندنر هدناعسل ل رکسع نوقیح نده نیش

 ناطلس ردشلوا هد ۵۱۱ هعقووب یدلیامانتغا هلعاب یتامهمو زا 5
 كنيعالم ءءدحالمون یخدلوا بوک هتخن رصسناطاس یردارب هش رب دل

 aD ( ی )



(۷ 
 هقرایکرب ناطلس یدریدتا دیهشیب رلکب نيعتمرنک |كنا بوردنوک ییادف

 ر دنا ری تاپ هه دم ۳ قلخ یزس یسانرف صع! نوکر

 هلا ت4 و دنتکلم بولواردکتم تداغب قرایکرب ندزوسوب هلا یرللوا

 رار ناطاسو یدروگندهلق م دآ ق وج تق ندرلنلوا مهتم
 یایقشا ینئدلو یدراو هتکلامهبنطا بونلوا لاسرا كب مان شغرب

 بب رخ یدالب یددارغواو ی دلبا ربسا نر رال افطاو ناوسن بورق
 یروهظ عنامرب هرکص بودنآ هرصاح تدمرب یتیرهش سبطو ی دلیق
 رپ هد یعضاوم نالوا بارخ ند هرصاحم نيع الم یدتکبوغارب هلبببس

 ۱ ۱ خا ین هرو نم اق هعقد ول بولکرارکت هد ٤۹۷ هدعل رابدلبا و

 لاسعتوک داب هنیعالم بوق توقا ینانکاو فارطاو یدلبا اب

 مویلادعب ةيهلاض ةقناطلوا یسالکو رک-ناطاس هدفرطوب نکل یدریو

 ۰  توعد هنیرالطاب بهذم ییهسوآ رپ و اتشا حالسو بويا د اینپ نیصح
 ۱ یرللاح یرلنا شغرب هلا یرلتا هطاصهدقع بورب و ناما هرزوا یرامعا

0 
۱ 

> 

 .مظع هدنصوصخ دساو مصوب رصع یالع یدلبا تدوعو كر هن رزوا

 هرکصندنوب هقیقطا یف رایدلبا عینشتو نعط قوج هرکس ناطاسو وکتفک
 تئلمو دادزا تداغب یراداسف و رش كن هنطا هلغلوا توف د شعرب

 اوغا یر هعنو لولح هکلاغ یک هثبخ حاورا بولو دادتشا یرلتواقشو
 جاو لتقیرلعاما رادمان قوچ ندنسا ار ھنلا ءاروامو ییاسور هججو

 یرال هنو بب رخ كلام قوجو باکنرا رلتواتش هجن بوصاب نلوب
 لوغم هنب رح كن رارب رب مالسا نیطالس لصاخ او رایدلیق مطقهجارخ
 تبقاعرایدلیقارج | تنم سابقودحیب بولوپ هجرف نیعالموب هبایرللوا
 . ندنسهم>لغاوش بولوازارقرب هدننطاسرب رس ءاشکلم ن دج ناطلس
 ۰ سلا یسودنک بویلبا تع رع هنلاصیتسا كنیعالم لوا هلغلوا هدوسآ
  كحابص نس- یدلبا نتاج یبههلق یراکدید زد هاشوآ نی رکس
 تشو دانم یدبا ظفاح هدنا كللادبعندجا یلغوا یسهجاوخ

 ھن ان یس الع هد هجر یدلوا جاتح هرلقیضاو هر راع در دش بولا

 ا قر دتیرادا رم رایدت ارا هللا یسالع تنس لها بوقیج راشبخ نالوا
 ۲. .نب IR ی دیا قلوا ص الخ هلبا بب رقنر بور یک تق و
 1 كرروص# سالار او یدلوا كفذم ن د هرصاح بور سوک ت اتو
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 روعمیس یب نالوا قالو ناسارخ هدئلصا هکر دشلوا هنوک وب جد یس

 اک ارکو رخص بولوا سر هدکلاملوا هسو رپ مان رونه ندنس هلساس
 هدقدلوا یسلاو نانسهف ع راساک ی درارولوا هرزوا دایقن او تعاطا

 یتشادنرف زف كرونم موق مع تح بویلبا ولس هنکلسم لظو روج هقلخ

 نسح بویلبا اجلا هن رح یرورض روم سب ی دشود هتسادوس دیص
 توق هگدتکو یدلبا الیتسسا ررب رر هثعالق ناتسهق هللاینواعم كن |

 بهذم ودنکق لخ هجول رک یدردنوکر  هقیلخو رلمدآ هکلاع هج بولوب

 یدرردبا توعد هنتعاطا كن هقیلخ مصتسم یهدرصعو هلوخد هتلطا

 هقلخ یسودنکن سح راب دلبا لالضا مدآ سایقو دح یب هلا قی رطوب
 فیل ان رلباتک قلعتف هلطا بهذمو رروطوا هدنس هن اولخ بویغروک

 ودرددا معیتطاب ردلکددا رم یرهاظ اشاح تنها رق صوصتو یدردبا

 راو یسایرو بلصت ردقلوا هدنتموکح یدردیارال وأ قفاوم هنتلالض
 یدلبا كاله لغو و دنک هدنتلا كند بودا تماقا دحر یح هکیدنا
 مان ديما لرز نالوا ی ۱۳ یس هفیلخ لوب بوی روک یسودنک

 رام یا دب AE N ها تو ۹
 ندارزوو لولم نالوا هدفانک او فارطا ی درولد یادق هرلنا هکیدیا
 لوا بولار بخ یرلتلوا دم هللا ی دقو م د بولوا هدنهیلع نود

 د-ساامک یتاو رارولو تصرفرپ هتبلا بوراوو یدردیا نییعت یرابادق

 هسرارونلوا لتف بوریک هلارک | لزوک هن هسرارولوب تاج رکا یدراردیا لق
 تاجردو بتا رم مظع هدنرخآهرزوایرالطاب عز قاوا اله هلباقب رطوب

 رارر و ناما هرانایوا هراودنک بولوا یتاعد هدتالوره یدیاثعاب هنءفر
 ناهفصا هدنسهتس 4۹۶ تح یدارردبالتق هق دلو ننصرف كرافلاختو
 جاقرب نیعالملوا هکرابدلواقارحا بورک هلا مدآرفاو ندرانوب هدنرهش

 رودنک هکیدب اراشابا لتق م دا هیاهنیب تولوا ناهن هدرهشورب ن دراهنس

 مولعم تیفیک بولوب یر ان ضعب كرللوتقم لوا هدنرا هن اخ هدک درک هلا
 هاشکلمرلنوب و یدزفلیب یودتا ےک یتاداسف لوا ل وا هسخوب یدلوا
 رایدلنا لد یراهسیک قوج ندنسا صاو دانجا كقرایکرب یلغوا
 هدف الخ فرط هبت م لاک كحابص نسح د ناطاس یردارب كقرایکرب و

 هنر نسح تبقاع یدرابا ربمدنو لتق یرانطاب نرک هنلا اعاد بولوا



CN) 
 یدایقرارف بویلبا ر اهتبنسا یانعمو نسح ی دلبا تعزع هنس هلازاو

 یسهجاوخ هرکص یدیا هدنبهذم هر مع انا هدنلاح لئاوا نسح وب

 هعیسش هنب رلنوب هکیدوف هنبهذم هیلیعاعس | بویلیا لب وحی | ثٍللادبع
 ماما ردرابهاذ هتتماما تالبعامسا ىلغوا كقداصرفء+ بولوا ندنفناوط
 هکر د لماک بحاص نکل رردیاراکنا رلتعاما كندالواو كمظاک ی اسوم
 یدیارربد هطءارف لوا هراذوب ردییهذم هطمارق هنیعب یهذم كنهتطان

 هدک دلیارارف ندلسوبا هرزوا ح ورشم هجو نسح رایدید هنطاب هرکص

 هلبارمصثاسم ندرلیولع بوراو یخ د همصم ید زک تیالو تبالو نامزرب
 یدلیا ماو یدرب و لامرفاو بویلبا مارکا اکا رصتتسم ی دلبا تاقالم

 تافو نیسان کا نسح هیلبا توع د هنتعس كيودنک قلخ هدرارب کود

 ب وز وک یرازن یلغوایصنئسم كجوب د رولوا میک ماما نک هسردیا
 نپ راتالو مورو رکب رادو ماشنسح هدعب یدیدردوب ماما هرکص ندنب

 به یدراو هرها ءاروامو هرغشاک ندنا ی دلک هناسارخ بوشالوط
 بوش ربا هنس هعاق نولآ هرکص یدردبا لالضا یراهابا یتددل وب هدرالحوب
 ن راتءبط هدک دليا رابتخا نعلخ كنيحاوت لواو یدروکی نن اتم لاک

 هرزوا یتداع بویلىا تماقا هدنا س ی دلو قفاوم دهها ونک

 عابنا اکا ین اهنمدآ قوجیتق یدرکرهقرخوردیا ع روو دهز راهظا
 بولوا داخ كنب رف هاش فرش یس هعلق تولآ تقولوا رایدلبا

 بوروک تح الص تروص كن> یخدوب ی دیا لستم ندنفرط مدآ هلبا رب
 یدردبا اجر نس اع د توراو هر اب ز ابّزکا یدلبا دافتعا دمت ره لاک

 توراو هن روضح كنا نوکر هدک درب و ماکعسا دا م ات نسح 9

 هفیط)ینا فب رح هدک دید ردکز کم سروطوا نب هکی رب قیچ ند هس ءاقوب
 یدلیا عج یقلخ بویلکچرک نسح نکل ی دلیا مسبت بوناص ر دیا
 یدردنوک ه-درآ ینلام هلمط اب راددراقیح ن د ه علق بوروس ند رحو

 و ٤۸۴ هدقدلوا لصاو هکللا ماظذ ربخوب ىدليق طبض ییهساق هد

 سپ رلبدلیا قریضتو هرصاح مکحمییهعلق بواک یدردنوکرکسع كولب رب
 یکللاماظن ند یب تبخلوا هد ۶۸۰ و یدلبالاسرا ییادفرب نسح

 رایدلبا ع وجر هب وریکرکسع نالوا هد هرسصاحم س یدشا لتق بوروا
 یدلوا كلام هالو ناتسهف نسح قصاوا توف جد هاشکلم هرکص



 ( ) 1٩

 ان یسب رب ندنکولم لید ییهعلق لوا ید هدتباور ضعب ردا انب

 نوګا دیص بوش هراکش هاشداب لوا نوکرب هکر ارد رد هرزوا كعا

 بوراو ه-جندرآ یدنوق هرب برصرب بوراو ناغوط یدلاص ناغوطرپ
 یاو هئلوا انب هعلقرپ هدنا ات یدلبا رها ردعقوم رورلا بعصرپ هکیدروک
 كنەعلقوب شعا هنمانعم زاب ملعت زوسوب هدنناسل كرلنا هکیدوق تومآ هلا
 ردراویخد را هعلقجافرب روالواقالطا ناعلاط هنسل اوح كلاو هلع یییدلوا

 هن رپ كعالف ییبدلوا كلام كنهنطاب ردیسهعلق تولآوب یعص ند هلج
 ان قوهلسءاثکلمناطاسینا هکر بد زد هاشیرومشممسار لرد ناهیصایخد
 هی هعلق و اد اردشواعقاو هدنرزوا كغاط بعصرهدش رقناهفصاردشلبا

 لا دبع مود رم یردپ كنول یدلوا كلام نطابلا ساطغ كاللادیعندج |

 یدیا یرلمدقشد كن هلاض هقناط لوا هدنتقو ردیتعش كحاصن نسح

 ردشلوا عفاو هدلبج دالب هکردراص> یراکدید سبط یخ د یراهعلقرب
 یررهش هه رب ر دلا | لوس ر هدنسارڪ سر اف یرکدید ناتسهق

 ردره-ش ررب ید نوتو نزوز ردهدلب یراکدی د ناق یسسرک ردراو
 هنب رب رپ شوا عقاو هدنسارا دزب و ناهفصاو تارهو روبان تیالووب
 رطانو هوکدرکو نهدراو دنوایوساو ناجا ر6 راغ اف لصتم

 هل اب بولا هل هلیح نیکو كنج نیک ید یر هعلق مان روتط و
 روب نم یوا كن هشاط وب رد رلثلوا كلام هقناط وب هنعالف ناتهق

 ساونوذ یهاشداپ نع هرزوا یراعز ود:نک بولوا (حایصنسح )
 بولوا مد آ ولتما هش رب نسح وب ر د هرزوا قلوا ندنلسذ یری

 بوخ ەب رغ مولع راسو نرلاعرهسو موج ماکحاو تاسحو هسدنه

 یدلبا باسنا هکللا ماظن « دنن امز نالسرا بلا ندهقجالس یدرولب

 هت روضح CEA تاعفدلا یتا كلا ماظذ تح بولوا هدانز یددرتو

 كکللا ماظن یدردیا راهظا ع روو دهز هرم لاک رد شابا لاخدا

 كنسح یدا م دآ نيب تیقاعو رص تباغ یدیاراو یدامادرب مانتو

 زس هكلملا مان هعفد هجر بویلبا هعلاطم اعاد نب راوطاو عاضوا
 ردنا ج ورخ هدنیم هرولو تصرفو كعاراتعا هنعروو دهز كمدآ وب

 هزوسوب كإملا ماظن هکدید ردیا لنق سفن قوحو ثادحا هنتف كو و
 مادعا كنا سموا یدرولوا هن رزوا نظنس> هنسحو ید رایفراسعا



 دن لعن, نسح ۰
 حابصل ادجش نی رفعج نا

 یغوا كنسح

 ( دیم | كرز ایک )

 یلغوا لدیما كرزایک
 (دج)
 لغوا لد

 (نسحر)
 لوا كندح

 ( دم )
 یلغوا كن ان دع

 (نسح)
 یغوا كنا نسح

 (دج)
 ییغوا كنلات دج

 ( هاش روخ )

( 7۸ ) 

 ان حد هعلق مکحرب بودیا عج رکسع راو فسوب یگ لوب سب

 یخد نسح كلذ دعب ر د شابا لتق نیرایعرکید ی دلیق هیعسل هرایطو

 تدمر یدلوا دڅ نب ( نیکلم ) یس هداز عهنب رب بولوا توف الوتقم
 یدلوا سانلع ن (رصان) هنب رو توف یخدلوا بودبا تم

 یدلبا موجشهپ هیش رفا ناب رع هرزوا یییدنلوارکذ هدالاب هدسنن امز كنو

 تراغ داج ٌهعلق اصوصخ بواوا هقهاش لابج كلام نالوا هدنلا كرلنوب
 توجوک هرارپ و اناعرثک | هلقمالو ارد اق هترضم لاصداناب رع هلغلوا نیصح

 نوعا ذخا یی رهش هیدهمرمان كلذ دعب یدلواروب» تیاعفب كلام

 كرد وب یتسهناط ناب رع قعلوارادربخ بم قدلبا لرادنرکسع یظع
 بودنار لایخدرلنا یدلبا طیلست هنن رزوا لرصانوبد رد هزکبرزوالزمس

 ندیسوپ رابدلا هلطاب نکر ادنو نسودراو راب دلیق مرهطو هبراح هلبارصان
 رانوب اریز یدلوا موم ندنما رهذا لرصان یدلوبتوق تباق ناب رع

 یدباراو یربزو لفاعرب كوت یدرارکح نتربغ كن رب رب هلقلوا را هداز مع
 بولوا هرزوا قافنا نسردیا كالنتشد نوعنهلبا لر هداز ع اکا ابغادو

 وید یدرولوا لوقعم یخ د زکه سنا عفد ییسایقشا ن ابرع ن دزکتیالو
 هد از یرلطاست بوزو یرصان ن اب رع ىج د هعفد وب یدرابا تحصد

 هلایعس كهاوخربخ رب زو لواو یدلوا ناهشب هنکو دتبارصان قضوا
 یدلوا دععنم ترها ص ءو E هدنسارا مع هل ارصان هد ۰ تقاع

 یدک ه ماقم كن. ( روصن ) لغوا هدقدلوا توفرصا هد ۸۱

 . یدک وخ یتقو بولوا كلاس هدادسو دشر كلم یکیر دپ یخدوب
 تسارحو شوهد و هیفس بوک ( یح ) یلغوا هنب رب هدقدلوا توف
 ندهتبس نمّولادعیک اح یصقا برغ هد ۰۶۷ هلفلوا لفاغ ندکلم

 یرلتلود كن هلساسوب بودباذخا یبهیاج و یدشرا هلفغلا یبع بوس یرب

 هر رج ندنعورف راب ولع نالوا هدرمصم ( هلکیبح کیا) ی دلوا ضرعنم
 یخد هنولاو هل عاما او هدحالمو هنطاب هرات وب زد هدنرارکذ یسهقناط

 ءادتا او یسهعلق تولآ یرلکللاراد « ردە و یز هلاس كرلنوب راربد

 هنس ۱۷۱ یرلتدمو یر هنس ۰۵۶ یرلضارقنا و ٤۸۳ یرروهط

 یا بولوا هلق مکعسر هدنسحاوت نیوزق هروب نم ٌهعلق ردشلوا

 هد 5 یکی و کاح ناتسربط دب زن نس> نالوا فورعمو درک عاد

A 



) ۷ ( 

 بب رق هپ هیدهم رلبدلوا ج اتع هکمک هلیا لروکب ویلوشراق راکزور نکل
 هرارف هل هالو ا هدامآ لراد بولس نفددارغوا هبل نسح هدنراکد شوا
 هیدهم بولک یتبعالم كنرف سب رلیداشوب ماع اب یرهشو رلیدنوطزوب

 هنس ۲۸۰ یرارارق ه دکلام لوا كنه اسو رایدلیق طض ب رهش

 ید هفانک او فارطا نیعل یبروج یلازج كنرف هرکص ندنا ردثلوا

 ناورعق یرب ندنفرط برغو هشب رق سدوت ن د هیدهم بویلبا الينا
 بورپ ورلناما هنلاهاو ی دلیق رست یراتالو نالوا لد هدودحب
 هسلا نسح رلدلوارارقرب هدنرب ولر یسادعام ندلوا دیهش هدرلکن>

 ناب رع نالوایس هدید ناسحا كنودنک امدقم هلا یایعو دالوا هلمْج ا
 یب هرکص تویلبا تکم هدنا تدمرب یدراو هشت اب كزرع ن دنراش

 نانغرم نب تدمر و تاا ها اکا یحم یدراو هنا كنايح ندداج

 نتكلم ندا كنايع بولک نمولادبع < تویلبافیق وت هدنس هرب رح
 بودا صال_ْعسا ندرافک "یدنا جد یی رهش هب دهم ه دکد نا ذحا

  Eو یدردنوک هلحم لوا هللا یدالوا :

 آر كنا هلج یروما هکیدلبا هنت هت لاو نالوا هدناو ما مارک ا هلبا تبي

 ی دلوا ل اجلا هد رم هجلوا توف هرزوا لاونمو هروک هلا یتروشو
 كرلت وب رد هدنرارکذ داج ونب نالوا یسهعش هیحاهنص ( هلک هت )

 هدنراکدلبا داش یب هاج هرکص بواوایسهعاق داج یراکللاراد هدادتا
 یراهنس 64۷ یرلضارقناو ۳۸۲ یراروهظ رلءدلنا ذاَا كاللاراد یتا

 ادعا ۽ رده رزوا لاوموب یر هلسلس تولوا هنس ۱۱۱ یراندمو

 یس هداز ردار کا بولوا ( د اج ) هيلا یوم نالوب لالقتسا ندرلنوب

 ق نالوا یرلکلم رک س هرزوا یتیدنلوا رک ذ هدالاب ساداب

 انا نخ پوباب هسهلق نیتمرب د اج وب هرکص یدیا شا هیجوت هلیاقلابا

 لغواو سادا نامزر یدردنا نصح هدنا د3 دلفیص یشساب و له اکا

 هنن رزوا لاوا ی هد 4۰ رخ آ بودیا رلکنج هلبا رعم
 هلا زعم یدو یدع COED یلغوا هت رب بولوا توف هد ۷

 هنن رپ قعلوا توف EE هنس ۲٩ هرزوا كئح هاکو ےلص ءاک

 ناس> اهن رلهجوع اکا یردپ ید ( نسحم) یلغوا كوب هرزوایصو
 یدعا داره لزع ندنرلتلاا ینب رپ ره بویتوط نکیا شا تبصو كا

 ن فسو نداج ۽

 یباهنص دانم ن یربذ

 یرالغوا هلداچ

 (دناق) و (فسو)

 (دج)و
 یلغوا كدئاق

 ( نسحم)
 یرالغوا دجح

 (نیکلی) و ( سانلع)
 یلغوا كسانلع

 (رصا ر)
 یلغوا كرصا
 (روصن)

 یغوا كروصم
 (زیزعر)

 یلغوا كز زع
 (یح)
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 یدآتلود هاوخر خو ردو لفاع تاغ یدلوا عاق یشاوطرب مان لدنص

 هتسوژرآ قاوا كبانا سکره ندتلود نایعا هلفلوا توف بویمک قوج
 روما بولوا نمط هه هن-ک مانزب رعوبا ندنګا كرلنا نسح تبقاع یدشود
 یک کرکه روما بویلبا تفادصیخ د هيلا یموم یدلباضب ونت اکایلود

 هلغمراقیح اعاود هنن دص هیم السا دالب یلارمج هیلعج هد ۵ ۱۷ یدرب و ماظن

 وشراق اکا بویلبا ایهم نب رلاغود هلبا كرادت میظع یخدهیش رقا تلود

 یلاعت هللانوعب نکا شلوا بیرقهیالیتسا هرال ضعب ر افكر لیدلبالاسرا

 هد هد اموب یدلوا یراطیلک مازرهنا هرافک بولوارفظمو روصتمالسا لها

 یح یکأح هراګ هد ۹٩ ردرلش وس را همانهف رمز یب رسعع یارعش

 نکیا شا قیبضت میظعو یدلیا هرصاح هدنرهش هیدهم یسح ںواک د

 سلپارط یدتا عفدیع"دو هبلغ هلبا یدادما كد راح ناب رع ضعب
 000 راتخا کاح یمدآرب هنب رارزوا هلرب نایصع هتسح یسلاها

 طا دا یسابارطو لاسرا ارکسع هد ۵۳۷ نیعل نالوا یازمج هیلعج

 رفظ هعفد وب هلیبسح یدادما كنم راذعش ن ارع ضع! نکل یدلوا

 مظعو ۱۱ کم راکت هدنس هنس ۱ کس ب ويم هلو

 رافک هد ۰٤۲ كلذدعي رایدلنا سا هنن رهش سلبارط هژرب هر راک

 هع رفا نیعل نالوا یلازبج هیلچچ هدعب رایدلبا اليسا یخد هنب رهشسباق
 مظع هد دیق رفا هدک دشربا یلاس ۰۶4۳ یدلوا تصرف دصرت هتب راد

 ةقاتک او فارطاو همصم یزنکا كنقلخ بولوا دیدش یابوو الغو طح
 كرادت اغود مظع هلرب زاها تص رفوب نيعل هلغلاق یلاخ كل مو لارا

 هع رفا هدقدقيج هارد بودیا لافغا هلبا كيا تع رع هفرط هقشب ربو
 كنا هدک دلبا اليسا هب هر زج م ان هرصوق هد رقو ی داکهن رزوا

 ۱ یرافک لاو>ا هکرلبدلوت نس هنیفتس رپ ا یک اح هیش رفا هدا

 ا وا نمروچواربخ هنر بو یدیا شمیچ نوا سس
 یدلباریح ههسوک نالوا لکوم هش رارزواو ذخا یرانا نیما یدیاراو

 وند ردراشلبا تع نع هلحر | نویلیادص هر هيمن رفایساعود هیلع هک ات

 یدرو> وا هی دیمت رفا تویلغ اب هن داند ی هيلا رب رگ ؟ نوتکم

 هنيراقوذ هلرب تلفغ ندنموع *رافکدلب لها هج قلوب لوصو بوتکم
 یدیا هرزوا قعع اب ی رهش هیدهم نعل نو ا رلب دل وا لوغشم
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 هیارمس یینزان مخ د لوا هک شلیا مها یاهن هنساغا مرح هرکصذ دکدتا

 كنساغا هلیس هرخ اف هسبلا و یلح و رهاوج ینیدلوا كل ام ور ندالک
 ندیهاشداب روضح ناو ات راز لوا رلتدتا لب وا

 زدنوک هک کت در د لوا هکشمروک قح راو هم وم

 بوروطوا شلوا قرغ هروب زو رزهم"یسهفوشعم یییدلوا نان رکو نالان
 ندنا شعهود بولیاب كج ر وک نامه رکج راظعا هتسلک كنم راز قشاع
 را رهش لوا بون هل رارپ رب هحجلواو شلوا لات هنب وب بولک قع
 ل اپ كهيلا راشم راش اوا لوغشم هنس هیعدا یاودو رع ماود كراکمرک
 هنن رب و توف هدنجر ۰۱ بوروسرع هنس ۷۹ رد راو ځد یراعشا

 بولوا هاشدان رور تیعرو یک یدو یدلوا هاشداب ( یح ( یلغوا

 نیمعلا نشر رورو تعطاع هتس هک یداوا تب .وتف ده هدنتقو

 كلوا بوشود هبودنک بوت روک عطاقرب نوکر ب نکردباریست ییعلاط كنا
 مالعا هرزوا كمما تکرح ںویغ هت  هلءا قیر طرپ نوکلواو یدنلوامکح
 ماشحا ی دعا کک رک 3 ی ےک هدک دشرپا دوهعم مو یدابا هیص ولو

 هسلح امدنو ارعشو ءارق تولوا داش ود یدلواعهد اض3 هدقدلوا ترق

 رابدلنا راقلبداشو داشدارعش رادعمر و توالت :ع رکن ارق رادقمرپ راددریک

 اف نوشود نکر دیک هتشاب هرفس ی بو هشود یم اعط ماشخا ه دعب

 نیشداح ( ىلع ( یلغوا هنس رپ ( ءواضفدر ال یذلاناعس) یداوا توف

 قطان یغیدلوا «اشداپ ودنکو توف یردپ رعاش مان رابطا دبع ی دلوا

 تقطاعو ناسحا بودا مطد ارغ هدیصقرپ هتسارا هلبا ربعت نسح

 هلکعا نایصع یک اح سوت هدنس هنس ۵۱۰ ی دلوا رهظ» هب هن اکولم

 یدرردتیا تعاطا هی بودبا لاسرارکسع لکو ل ر هک رزوا ا
 اغود ندارد ىلع نکا نایصع ید یسلاو كن رهش نت ول کت

 نفرط كنيصاع لوا یخد یلازج كنرف نالوا هدهیلع> یدلیق لاسرا
 راددلک بلاغ یرکسع كنيلع ههه یدردنوکر کسع نوح ا یدادءا بوتوط

 بولوا ثداح هعظع تشحو هدنس ىلع هلا ارج هیاع>ندبسو نکل

 یآتردو هنس شد ردهح هنلوارکذ هدیغاشا ینیدلوارصهین راک تقاع

 سولج هتخن هی رفا ( نسح ) یلغوا هنب رب بولوا توفییع هدنرورح
 هنب روما ماظن كنا بولوا هدازهشرب هدنشاب یکنا نواز ونه ی دلبا

 ( ۹ ( یر
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 یدر و تلامس ود كولوا را كج ۳ كل روا دن رازوک یراکب هدنرک دید

 راب دنا ربغ» نوا یکیدر, و زوب هن  هلوک زعم یخ درل جاه تص هدفرطوب
 هکنج بولاق هلا یرا هدنب ودنک ر کلا ز٥ رلب داکح هفرطرب یقو كنج

 د ەعفدرب هدم دعر تویلبا هیلغ ناب رع تفاع ج یدالبا مادقا ےظع

 ناب رع یدراو هن رهش هب روصتم نوه هعقدوب هلغلوامرهنم هنو هب را
 اذاو روج هب یلاهاو الیتسا هناورقو رلیدلنالوزتهئسالصم كناورتق بولک

 oo سو یدآیا لاتګ را هنب رهش هدهم زعم تقاع رلیدلشاب هکمتا

 هند ا“ و ملسوملح یدلوا تود هد ۳ نکیا شلوایهنم هر دنس

 یدرلبا مارکا تبح هبن لاک هبارعش ی دبا هاشداب بداو رعاشو

 یحوا) یلقواهتر هعساو هجر راردیا هغلابم هدنناب ییاعتاو ناسحا

 شناد تایرا تولوا كلا-هنکلسم كن ردب دوب یدلوانیشناج مت
 كنارع هرز وا ییددالوا ES کل ی دلبا رلناس>او ماعتا هدادعتتاو

 . هدقارطاو یدتا ناب رط عظع لالتخا ی هلیتسح یسالینتسا
 ۲ بو هل رانا ےب ېدلتاځ ورخ را ر ضع هلا لالعتسا یاوعد

 ۲۶ تولذف کو 3 هاک هلآ يرلنثد یداواراذکت اقوا نامزرب هلبا كنحو
 7 هلاقاخو یدرب و ماظن هتب رزوا نس>ا هجو هنتلود ممالاةفاع قر هلوا
 هدتشالو ی دنا لاه هوفعو و تاغ یعمط یدرولیف هلا عم توخ

 ٠ یراتانیعئو هفیظو مظع ندنفرط كرانا هکیدنا راو یرلمدآ هدرهش ره

 ٠ هعفدر يح یدزارر دل هی هسلوا عقاو هن هدنګ | قلخ هدرلتا' یدرواک

 ` لا بحاح یدلیوس تالک .د وهب ضعب هدنهیلع كيع ناکرزا رادلامرپ

 3 ۳ : رم هکیدتا بودرغاح دان اینا هدک دانا مالعا ہیک بودیشا دا

 تبيح مه اکس هسوکر ندهرامدآ اب ريخ بید فن ری دوو طپ ندش

 ۴ لب لوک دپ نوع هدرقح م : یدعااکا ےن قول یدتا فب رح ی ءدلبا

 یدتیا عبط هنام قلخرکا هدعب E توهم فن رح كحوبد

 كف رح یدتارما بولد مدردبالتقیدعیتسمسهلیا ز اّرنحا ندنرلک ديد

 ۱۳۳ ار یدهضدر راندراقیم رٹ قر هروا هنس هسکا
 قارفو در د شعاراو یتبحمو هقالع هبن ملاک هرق كنساغا رکم یدلبا

 . لوا قګلوا یوعس كوم ربخوب شلوا نونجم دنم درد بویلیاراک هنن اج
  بیبطل نار و رطاخ هلیسهت اکولم تافتلا بودروتک هنب روطح یدنسم



CEW) 

 رلبدلوا منهم هدنرب رهو  toهدش الو دیه رفا رعد هدق دلوا یس هنس

 یدنوقوا هبطخ هتعسا هللا ماب عاق ندرایسابعو عطق ینس هبطخ كرلب ولع

 یاهو بساو تعلخو فیس هعم بویلبا بدترتیسلیا هللا اب عاق سد
 لاسرا ن دنرزوا لوپن اتساو روشن قطانیهیحوت هی ودنکی هی رفاو
 هوم اح ںویک یءلخو ید دا زوم بولوپ لوصو نوک هعجرب ی دلو

 مد یراب ولعو مالعا ندایقنا سا عراق توفیح هر هبطخ و یدرک

 یولعرصنتسم س یداباراتلاب قارحا یرلاهس نالوا ندنفرط كرلتاو
 هب رع لئاق هدک دلنا تروم هلبایر زو هدئاب دخا ند رود یاعتاو

 تولد نوساوا لس تالو نکشدلا كراو ةنكلا# هیش رفا كولب كواب

 کک هل ول هعیمخاق ی دانا تار یکعا طب! هزواهحووب یابرع

 رلنا رایدلنالاسرا یس هلق دیعر ی ادتا توثا وا  Eتوحوک هدنلاس

 یس هل هنانز امدم هدیحا وت لوا رلددشربا هن سحا ول هدر هد هيمن رفا

 بویابا ناکسا هرالگرخآ یتساناقب و لاصیتسا یرلنا زعمو یدرارچوکر نوف
 یفارطا بوش ونو هل لوا هیعر ون سد یدبا شلاق شوپ رلارعڪ لوا

 ید نا رعلئام هرب یاس 3 2 هکعا عطق یرلاو و تراع

 و وس ا هکعا ترصم 0 ا رو هرزوا قا اس

 قلا یتاورف بوس رول و یدلوا هاب ها ) اس تعاح د هیت رقا

 هرهشلواندروغوار ی یک ناب رب مانس شات د ندنراګ انکل را رلیدتسدا

 هن رانک هکندیدو ید هثود ےاکر هبهنروا و د مروک بسانم یکعاموحه

 قفارطا هدنراکدیدرولوا دعوت و راه هدنر هتروا كنو ند هعګ:

 قلا یاورف هتشلاو یدلیق زاع هد هروا ۳ ليلک توراو لر هرش ولد

 هرکص توللوا ریس ینانکاو فارطا مدعم رولوا رسام هلا ںوالسا وب

 یتا بولوا داتنم کا نابرع هلجس یدید ردمزال قاروا لا اکا

 هنن رح زعم نوشود هن راکوا یتدلوا رایدابارایتخاریما هن رارزوا
 كاح راتو و ضارعا ندا یس هل هحاهنص ام دعم رع ید دو

 هلا رلنا ی دیاشعا كرادن رڪ یرادعد كس زوئوا للهم لود ا

 راڈىلوا قرغ هرفغمو هرز هللا یرلهالک ی داک وشراق هت رکسع ناب رع
 ل هروا هرن هنس هرز كرلن وب توشود هذوخ كع روک یرانا ناب رع یدیا



( ۶510) 
 هدندارطا هیلطوو هدا من یراثا رلددلبا دایتنا اع وط هب ودنک ید هراز

 ورک هد ٩۰۳ نکل یدراقیج ندنغارط سایارط بودیا ناکا
 داج هيلا یوم ىس هج وع هد ۶۰5 رلیدلا ۳ واک هلر نایصع

 جاقرپ ی دلک هن رزوا سدداب هلبارکسعزواج* ندکیب زوتوا هلرب نایصع
 ` یدلبا هرصاح هد 9 توژو یا سادا ۰ رکص ند هب را ه-ءهد

 هش رب و تو ماش هصک رب دكا هدعقلا یذ 2۰7 هد همصاح یائاو

 کە د هرصاح هدد ا ( عم ےھت ولا ( للغوارغص هدنشابیکس

 ندهیدهم هار ادا ییز ەل مسار هزعم رلیدلک هللا یونان كن ردپ رکسع

 ررعءو اشا جد ن -:فرط هفیلخو ی دلک هن رهش هب روصتم بولاق

 ةا هنتفو زعم وب رایدلواداقنم هجا فارطار ES رو

 سن ول یه ذم كلام ماما هدرادلوا رل دنا بهذلاقنح قلخ برغم رکا

 هر ندبورحو تاعزانم رلهنس هک هلا داج هيلا یوم دو ردنلا

 هد 4۰۷ یدلوا ادب ځد ترهاصم هدنرل وهلا ص یرارا تقام

 هم رع هبط ی ضافاورو هعیش نالوا « دی ارع داالر هما هلا تصخر رعد

 هباهنی راید وا لاصیتساو سست هدهبرقرهو هد رهش ر هرلدنایقرش ءس

 هدنلصا ی درا ردپا قالطا هقراشم هضفاور هدتکلع لوا یدیا مدآ

 ۱۳ مر دا یش هلادنعیا شاک ندنفرط قرش
 هنسک م 5 هلن ادبع وبا 9 یرادرمو رب زو رعد یدراروئوا تسسد کا

 5 رهاط یکیدتا ےک ک یش قوح قق ندب رم لام ور ندهنسس یدب

 هللادبع وبا هلا شکم هسي ر ندک و لم ڪم هک راب ره یدر

 یه.ثدا لاا كنو جد ی درردنوک توک ندنفرط ودنک هڪس هل

 مادعا یهبلا یوم هد۶۱۳ زعم هلکعا روهط تالاح هج كج هدیاربفتت

 ی دنا یسلاو سابارط تقولوا هللادبع یشادنرق تهیلا یموم ی دانا

 قطع هیداهنص نالوایسهلبق زعم هدسابارط قوا صاوکاربخ وب
 بورف جد نی راظفیعسم دیو اتو یدروک ندعلق هسداراو رلعک

 ههالادبع وبا هدرهش جد رعد هدقرطو یدلیف الیتسا ھنن رهش سابا رط

 ندنز هلبقهماکو هانز هد ۱۷ یدتا لتف لا و اار راک قلم

 هاو رلبدلک یراذعش هلببق لوا هلرب هدعاسم ی دلک ایا هنساجر علص
 راددتا هب راعو عج ون یکارب هلربدهع ضقن دهن هرکص یدنلوارلماعنا

r 



iF 

( ۰۱ ) 

 یدبا شمزو ی رارگسع لروصتم هعف د هجا توریدلاق ساب « دنا

 برفت هدنن ا تودیا م ارکا تااغب اکاروصن ی دابا تعانطا بولک

 جه دیعساد هکیدید اکا هدیه یانئاروصنء نوکر ی دلوب صاصتخاو

 مرک م نب هتشیا مرولیب یییدیعس نسمرولیب مدارپ راکمرک هداب ز ندنبهدایند

 لذب یماجاکسهسبا ن, نسردیامارکا هلبالاملذب اکب نساریز ردلاغاکس

 یدلنا ظح ندنزوسو روصت» یدید ردالعا ن دلام لذب سن لذب سد

 ry O روا ردنابا ج وزن ییزق هیو دنک یتح
 مراتا ها هلبا ہک اکا نب هسراتا قارزح ےکر ه اکب هلبا یرلتتا مول اکا

 هت :O ندک دلبا مارا ت سر یدتک هشالو بولا یرف لوا لر چ باس

 كروصام هد ۹ یدلبا تافو بوس ربا جاو یداک هنت رابز لرو صد

 ه دعا ی دنلوب یرارا هن تویلبا نایصع رادععرب راهبلا وبا 6 هح وڳ

 (سلدا دانموبا) یلغوا هنماعم تواوا نوک روصم هدئلوالا 2 ۳۳۹

 یداج ی هج وع یدلک یروشنم ررعمو اعا ید ندنفرط هللا اب

ONENنامز دعب ی دالوا لداج و ی دردنوگح هلا ماشدحاو  

 سا هللا هاب کا هد رم عم 0 E ۳۹۹ ردرلٌلوا هاشداب هد هی رفا

 ی دلیق لاس راو نس رکسع نوعا یص السا نا سی دا یدیا
 یدناق هیدعلق امرهتم رکسع ةي رلیدلبا لتق یسنا هب راکلا دعب بوراو

 رکذلا قب اس هرکص یدلوا غ وبشاب هنب ررزوا هنسک مان يه ندنرل ګا
 هرکص راب دلبا رب لا هللا یحم ب واک یخ د لفلف یلغ وا كنینانز دیس
 بوعارب ید لوا یدلوا مردشراق ةا ایع بودن هلع للف

 لک اح a دسانارط نیکد ها O لملف س) ی EAE رصد

 یس هلببق هتان زو یدک هنر یشادنرق بول وا توف هرکص یدلوا

 یرھش هنانزو ی دلک ب وکج رکسع ساب سدداب نکل رلیدلبا دابقنا اکا

 هرکص ی دلی طیط یسلبارط ب وربک سیداپ رایداکچ هف رطرب بوغارب



E 
 هللا بویایا رارق هدیحاون لوا فسوب نیک د هنسهنس ۳۷۳ یدناواذخا
 رلبدل وا هرزواسارهوفوخ ندو دنکیف انک او قارطا یداک بلاغ هتسا دعا

 هاما ن دلوا رفتسم زونهو ی دلک هنن رهش هب روصتم بوئود هدعب
 نکا هرزواتعرع هنعفد كرلنا هلکعهرب |یربخ یلغت كرل هيك صعب هدعافو

 ردم یدلوا توف ندنض رح حاوق هدنمهجایذد هروب نم نس هدلوپ
 یدلوا نیشذاح (روصنح) یلیغوا هرزوا قیصو درب یدبا مدآ عیعو

 شوخ یسک ره رایدلبا تدنهلو تب نعت هپ ودنک ت واک قلخ فارطا هلج

 ناسحا نب نکل یدرار دیا تب رت هلبا فیس قلخ مدجو مردب بوروک
 عتسم ه دمروما ردلکد رداق هبصذو لزرع هقیلخ یو مردیا تایط هلبا

 ماکحو الو ندنفرطهفانک او فارطا هدقداوا رتسم هدنرب مس یدیارید

 یکلاعو لاسرا  Eیدتا رارفس هال ندیا اضتقاو طي رو طض

 رکلد ندنل القتسا هرزوا هجو وب لروصتم ی ولع زب نع هدرصم هدانناو

 زی زع یرلنا بوراو هکیدردنوک مدآرب ن دنفرط هتس هلبق هم اتک بولوا "
 قلو رفظ هروصنم هلا قد رطو ید رج هردتاد ایفناو هلاما هندرط

 یدکحرکسع هن رل رزوا هماک بول وارادربخ ندهسسدو روصتم ىدا

 هلدا باذع بولا هرخالاو یدنسا یمدا نلکو هرصاح يرانا توراوو

 یدیا راو خد یچلیارب شلک ندنفرطزب نع تقولوا یدلیق لتق نصور  .
 رايد تا ب ویل هراب قرح نائلوا لتف لوا یدلرععا هن رلوق ییاهن

 ربخ هزن زرع یتیفیک بوراو یدرب و فارمصنا نذا هب یچابا هرکص ن دلا

 هدنهبلع یخدرب بوردنوکر ربخ ربمآ تلاقسا هرو ھت جد لوا ی درب و
 یدلوا  ۳۷۹٩هروهظ مدآرب مان جرفلا وبا هدنرلحا یسهلبق همانک هنن هد 3

 هیودنکقاخ قوچ یدلیاعداوبد عیدیفح كهللاماب ک اح نب بولک .
 هثب دزوا كلا روصنم تبقاع یدلیا ادیپ هکسسو عو لبط بویلیا عابتا .

 ےل ا یراکتعدخ رفن یکیا ج رفلا وبا یدلوا بلاغ هلرب هلناقم مک بوراو

 هروصنم بوتوط ینا ران الغوا , رکص یدلوا ن اهن ه درافرب بوجاق
 رالهاع ا هلق هماتک دص ندا یدلبا لتف هلا تاذع دشا اروا

 ارز یدیا لکد والد هتفووب رلبد- | تاب لاوما ب ویلا هدنکارپ

 یدآ رزلوا هدنتسد ربز كها شدا رب بولوا هرزوا ن ایصع اعاد رلنا

  ۰یس هلق هانز امدقح هک هتسک مان نورزر> نی دیعس هدفدلوا یسهس



([ ۰۹ ) 
 ینا اعر هیرب ز بولوا ر ورسم یقلخ هلق یدراو هنس هلبق هناز

 هکعا نایصع هزم رفعج سد رابدلیار اتخا ک اح هن ررزوا ودنک

 ۳۳۰ یدراو هنب رزوا كنا بویلیا كرادترکسعرفاو یر ز مرجالف یدلشاب
 ی دشود بوحروس ییا كن رز هدانتاوب رلیدلنا هلتافم ےطع هد ا ڪمر

 یس هلسف هنانز هرکصندنو ردشلوا هنس ۲7 یتراما واو
 فیریز كع روک یتروصو ندرتنا رلءدلبا زاغا هتفااشو نایصع هرفءح

 عج هیموق ییماقتنا كنا فس وه یبغوا ارز ی دلوا مدان هنکودلبا لو

 رارف هسادنا بولا ناایعو لاوما هللا بب رفترب هدب یدردیا كاردا

 هنانزو كرادت رکسع مظع نوعا یاقتا ی ردپ فسوب هدقرطوب یدلبا

 هنب کسع یراشاب نانلا یتح یدربق مدآ قوج بوراو هنی رزوا یلابف
 رلیدلیا ےط ماعط هدنرزواو لاعتسا هن ر یشاطقاحوا ت ویلبا عازوت
 هدیغاشا یلاوحا هیس یدل وب دیار ی راتعا هدناب هقیلخ ید ندبسوب

 (فسو ) هلایوم یادت تنسههاط نام لعا اور
 هرصم ندهیشرفا یولع هللا نیدل زعمه هرزوا یییدنلوارکذ هدالاب بولوا

 فارطا س ی دقارپ م اقماق هدنره-ش هب دهم یتا هدکیدابا لاصرا
 هرزوا تفلاتو لاسراو بصن ماکحو :الو هرالحم ندیااضتقا هدفانک او

 زب زع یلغوا بولوا توف زعم هد ۳16 هدعب ی دليا عقو علق یرلتالوا .

 هفس وب م الاب تم وکح هیشرفا د البر اسو سلبارط قم وا هثیاخ

 هتفرط زب نع بولوب لالفتسا هبت رم لاک هرکص ندنوب ی دلیا ضیوفت
 هساصلحهو ساف كد دعب ی دبا ه درهاظ تروص یعانطا نالوا

 دن رح مات نس هلق هنانزو یدلبا ع زن ندنرللا یماکحرلب وما ی را هکلا

 رفس هت رف رط دتبس و ی در وچاق تالو تیالو س باش و لاصیما
 دخا ی رهش مان هرصب نالوا ه دنط,ط راب وما بو رد هل لوا بویلبا

 ضحب هک دی اروهظ مدارب هدرهش مان هطاوغرب هدعب یدلبا و

 كرلناو لالضا وید مریمغیباشاح ن یعلخ یدیا رول ی رل تص هدم

 فسو س یدباشاباادب تعبرش هرزوایدساق عزو طاست هنن رارزوا

 هباغ هرکص ند هب ر ات ت اعف دلاب بویلیا رفس هنب رزوا لاض م وق لوا

 مرهنم یراصدا ناوعاو لوتعم نيعل نيل با توبن یاوعد لواو یدلبا
 رسا هیاهن یو لوتفم ايشا قوح قق ن دنرلعا بولوا ناشد رپ و



) 6۸ ) 
 یدردنا رلرعس ۵-. رزوا یران د توشود دن رلکواو یدراردنا عاب-ا

 راددلوا هدندصد كاکهن . رزوا بویلبا دسح کا یسهلمف هت انز كر ات

 لوا بوداوو كرادنرک-سع كولب رب بولوا رادربخ ندیمصت لوا یریز
 ما تعا باودو لام قوج بورق نسهاو یدص اب هلففلا ىلع ی هلق

 رلیدلوا نشغیص هل یراذدلوا بولاغوچ یس هراد لص ااو یدلبا
 وهسج لحرب قج هلوانکاس بولا نتاوعاو عابتا هل اب یریز مرج الف
 ناوارف یروص هکىدروک هدکدلک هلع ینیدلوا كن رهش رشا كرهیلبا

 هدنلاس ۳۲۶ تیفیک و ی دانا رومعم تونوق هدنا ردازوک ی ساع مو

 لاصدا هثیدالپ هرعت رفا تواک اراک ا یس هلق هت انز امدعم رد-ثلوعوقو

 هلا هیعالسا دالب هدک دلا انب یب رهشرشآ بولکیر ز یدراردبا ترضم
 عفان هدشناب عف د شی لدا و رس كرنا تولوا عقاو هدنسارا هنانز

 یدلوا نون هرزوا لامک ندانعم وب یولع عاق نیفلوا صوصخرب

 دبذاک یاوع د اش اح بواک هروهظ قشر هدننس یس هلق هانز هدانناوب

 تاکنرا داوو رش تاغب یخ د قلخ هلبقو ید رسو ؟مایق هب وین

 رهق یتسایمشا بوراو هی را رزوا كرلنا یرب ز_سب رایدلشااب هک ا

 یس ازج بولا اوتف هنلتف و عج ییاهءفو ذخ | یني رح لواو رمدنو

 درر وا تاددعب یدلوا ثعاب هن راهتشا كن ریز ید هداموب یدرو
 هرصان هد هر دهم یروصتم هدع یی هفیلخ ماقو روهظ یجراخ

 لر ضعب هنرکسع ی راخو للفن هرخ ذ هب هملق تقو یکی دلبا
 اقل هلکلک هروهط یس هنسح ر ان آ كهيلا یوم « دنراصوصخ كمر و

 هت از هدعب رابدلواردب اراسعاه ودنک قلخویدلواهدازقل رموردق هدنن اب

 مالا تبقاع راددلبا هب راح تاعفدلاب هللا یرب ز بولک هن رزوا رشا قلخ

 مان دیعس ه دنغ اط ساروا هرکص رایدلوا روسکعو مهم هللا تیاک

 لاسرا ینس وب یلغوا یریز هلبا یرحا كروص هلکتا ج ورخ هسوگ رب
 ناف رپ یابه شا نالوا عج هنشابو لتق نب رخ لوا بوراو ی دلیق

 هدنتقو زعم ه دعب ی دلوا یداب و ثعاب هنس هر عافترا یجد وب نیک ا
 هب ودنک هلکلک هروهظ س هلرج *یعاسم كن ریز ید ساف هد ۸

 هدانا «اشداب هرزوا هجو وب یریز ی دسالوا هيج وت قااءا تره ات

 13 لب یدلیا ا کا رفمج ا گن رهش هیسم لا مرکم

۱ 

۱ 
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 بودیا راداه> مطعو رازغ هجن هجا هنن رزوا را کاخ رافک ارګ و ارب

 یتداهش تب رش ہدکنجر د ید کت بقاع ردشلوارفظ و روصنم هدنزکا

 یکرح نکل یدلوا نیشذاج ( ریاجربما ) یلغوا ھن رب بویلیا شون
 (رفعجرما) یس هداز ع هد ۳۷۳ هنن رب و لزع هدندمزآ هلغلوا لوقعمان
 (هللادیعرما) یردارب هنن رب بولواتوف یخدلوا هدنرو مه هنسيکيا یدلوا

 (فسوب معلاوبا ) یلغوا هرپ بولوا توفیخدلوا هد ۳۷۹ یدلوا

 یدلبا ارغقوج هدنن امز هلغلوا مدآ ی حاص ترس نس>و لقاع یدلوا
 در و مک هد ۳۸۸ رلىدلوا یضارو دونشخ ه تر لاک ندودنک قاخو

 یدلوا نيشن اج (رفعج ) یلغوا هن رب هاکقتا تباصا یض رم مش
 بوکحشاب یٰع یردارب نامزرب ردنعارو رم هرزوا بارطضاقو كوب
 قوح تواک هروهظر هنتف مع هدننس رکاسع كلذدم) یدتارلهب رام

 هلا یعافش كرب یردب هث رب ولزع هلا یوه کكءلخ تىقاءع یدلواراعوغ

 ییغوا فسو س یدلوا نیثذاج ( لا دجا) یشادنرف كحوک

 بویلبا تکرح لزوک دجا رایدلبا لاحرا هرمصم بولا هج“ هل یرفهج
 یدلواروص:» تویلبا زارع تاعقدلا هرزواوافکو یدریو ماظا هرکسع

 بواکرکسع ندنفرطزرعم هلدا جاكم لاها هاکا ترس ریغت هرکص نکل
 هنس ۱۷ دچا رلب دتا بص ( یتسح ) یردارب هنر و لزع یا

 یراطیلکلالتخا هروما بویلوا دنع ققو كنسح نکل ردتابا توک

 توشود هغ اب از وس هرکص ندنوب رلیدلوا ضرقنم هد 4۲۸ و یدلوا

 یدشود هتسادوس لالعتسا هد هيحان نانلو هدنلایلاو نانلو هدرهشره

 الیتسسا هب هر رج اشف انش یس هرفک كترف هلکتسود هقرفت هن رس لید

 (هاکیبکیا ) یدلیاح ورخ ندنرللا كمالسالها هلبا تیلکتقاع بوبلبا
 تواواهسوک رفتزوهطرلتوب ردهدنرارک د, سيدا و نالوایولم هیش ما

 04۳ یرلضارعناو ۳۸۰ یرروهظو یرهش هي دهم یرلکللا راد
 ۷ رده رزوا لاونمۋب یرلیس ب ولوا هنس ۱۸۳ یراندمو یر هنس

 هحاهنصدانم نالوا یدح كفسو هکردهرزوالاونوب یلاحلئاوا كرلتوب

 سو یدیا هرزوا نکی دالواو لام بولوا مدار ربتعم هدنح| یس هلق

 یدیاردبا مارکاو تفایض اعاد هرایطوب نک بولک بولوا مدآ فایضمو
 هب ودنکق لخ هلببق بواو ر اتعا هدننایح كن ر دپ یخ یریز لیغوا

۱ )۰۸( (8) 

 ن نیکلب فسو ۷
 یاعهنصلا دان یرز

 یرالغوا ته 9

 (داج )و (روصنم)

 ىلع وا لروصم

 ) سدداب )

 ىلغواك ددا

 ( نعم (

 ر
 ىلغوا كی“

 (یع)
 یلیغوا كن ایم

 (یلع)
 ییغوا كنيلع

 ( نسح )



 ۱9ت
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هما دا رذ هلن رللارق نالوا هدلوبن انسا راقکرلیدلبا هرصاح ییهعلق مان
 

 یدلبا لاسرا هللا اردو كرادنرکسع هدا ز ندکس قرق هلا یرلهردنوک

 رکسءرذفاو هد هیقب رفا بودیا مالعا هنفرط زعم يلاوحا یخ د دجاربما

 بولوا یردپ ل دجا بورب و نی رل هفواعو نیراثذحم و بیرتو كرادن
 ۳۵۳ ی دلیا لاسرا هللا نسح رک ذلاقداس نالوا یسلاو هبلع> اشاس

 لوصو هدلاوش ځد یرکسعرافک راددلوا لخاد هب هر زج هدنناضمر

 هنن رارزوا مالسا لها نالواهدنسهرمصاح هطعر هللا تیعج ےظع بولوپ

 ۰ یدیالکد شمرکه بهر زج یرکءراقکه رزواتژک هرن رعوب رایدع | موجه
  ییرلایق كن را3 وديا سفن نیطوت هتداهش نیل تازغ هدنراکدشرا

 بوشآو كێجر هلب واو رلیدلیف هلج هراسکاخرافک هلا لدو ن اج بورق
 رفظعو زوص» یلامت هللا نوعب یدبالکد شاروکی لث نکره هکرایدراپ وق
 بوشود هن رادرآ مالسا نارش یدلوا مرهنم ا تع رهخفارافک ب واوا

 ولیکو د هنګا كڼا یغوج ی داک قدنخ میظعرب هب راکوا نکراغوق
 داهجر لصااو یداوا لامالام قدن>لوا هلیس هشالرافکرابداوا كاله

 مانتغا ایشاو لاوما قوچو یدک نداق نیعالم قوجیتق بولواربک |
 یدنه حلقو هدنرزوا هکیدشلوب حلقرب هدنجما مانغ نانلا قح ی دئلوا
 هيلع هللالبص هللا لوسر هلکنو ردلافنم شب زوب ینزو بولوا فیسرپ
 لوا سد یدنا شالوا ریرص ود ردشاوا را رغ هج هدنرکوا كاتو
 هلهحو وب رلیدلبا لاسرا هتفرط زدم هلبا رساو فت هجن ید یصلق
 حف نونع بوبلبا شی وروپ جد هنسماف هطءر قحا وا مزهنم رافک
 بولوا ید كنجرب هدابرد هلیارافک هد ۳۵۵ كلذ دعب رلردلبا رستو
 هرکصندنوب یدئلوا ذخا تهنغو رسا قوج بویلبا بلغ مالسالها هت
 كنا تولوا هنس ۱۸ ,یتراما تدم ردشلوا توف نسح هد هرول نه هنس

 هللا ن دل رد هدقدلوایسهتس ۳۹۹ تولاقیلاو هد هيلع دجاربما هت ر

 یسودنکو بصن اسم یهسیکرب هب رب ید لوا ٌتویتسا هب هیق رفا ینا
 داف هک ودیا روهظ ز هب روز هدرهش كګ دا تع رع هرومأم بوص

 للغواكنس> هيلا یوم قلوب لوصو هزعمربخوب رلیدلبا ادیپ توافشو
 اکا قلخ هدک داک یدلیق لاسراو بصذ یلاو یب ( ىلع مساشلاوبارسا )
 هدننامز بواوا لاو هنس ۱۳ دوب یدلواعفد راهنتف تورا تعاطا
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 كنهسوک ناناوب یلاو بودیا روهظ را هب روز هد هیلیت> هدانثاوب بولک

 روصنم ندرابولع تیقیک سب رلیدروچاق هی هسعلقو رلیدصاب یتیاربس
 یلاو هی هبلج نیفلوا مدآ رب دعو عير نسح قجلوا یولعم كن هفیلخ

 کا قلخ یدلوب ل وصو بواک هلبا م دآ زآ ی دنلبق لاسراو بصن
 هل نسح یداعفرابتعا بوقاب هت زوب كنا هسک هللا یرااوا هب روز

 كن ایقشا بولک بلاغ هنسس هلج تبقاعو تکرح هنب رزوا ینآآ بوی
 یس هرثک مور یدلبا لاسرا هتفرط روصتهو ذخا نسهعنو لتق نس هج

 هرزواقلوا هلاصم نیکده, هنس چ وا هدنراةدلوا رادربخ ندننکر ح كنا

 یدک هنب رزوا هیلع> یرارکسعرفاو هلا قد رطد رب هرکص رلیدردنوک ل ام
 بولک دادما هللا اغود لکم هدک دلبا مالعا هتفرطروصنم یلاوحا نسح
 رایج هتج هفارطا بوج هتعاق هب رولق نسح رلیدتارارف لاتقالب رافک

 یدلیق هرمصاح نس هلق كالو لوا خد یسودنکو  یدلیا هدنکارپ
 انغ یدران دیک هر هتجو رایدلوا هل اصم بورپ و لام رفاو رافک

 رفس هرافآ دالب راکت هد ۳4۰ كلذ دعب رلدلبا ت د وع هلا هروقوم

 مکحرب و یدزو یرافک ار هئاقم مکحو یدلکتسار هنن راروباط تویلنا

 2 ندنفرط نیطنطسق یلارق مور تیقاع یدلیق هرصاح نب راهعاق

 انب رصسصرب هدنس هتروا لرهشو یدلوا هلا صم هلکلک یعلیا هتساجر

 هرزواقلوارارفرب هدنرب فب رشعماج لوا مویلادءب و یدلیا هولصیاداو
 تلانا نسح هحراو هنسهنس ۳۶۱ ات كلذ دعب ی دنلوا طرشو دهع

 هنب رب و توفیولع روصنم ه د هروب نه هنس بولوا فرصتم هب هیلعج
 بوغارپ هدهیلعچ (یدجارما ) لغوا نسح قولوا هفیلخ زعم
 ررتو اسا ینا یدزعم یدلوا هناور هنتهدخ هفیلخ هد هش رفا یسودنک

 لوغشم هداهحو از هقانکاو قارطا هګ راو ه-هنس ۳6۱ ات بولیق

 یدلبا ع ورش هنس هرصاح كټهعلق مان نیمرط هد هروب نه هنس بواوا

 بولوا هسعلقرب مکس هبنرع لاک هدنس هرب زج هیلجج هروب نم هلق
 تدمرب یدیاراو یترضم یلک همالسا لهاو یدیاشلاق هدنرللا كن هرفک

 بویلبد ناما رافک هدنرلک دابا قیضت هللا عطق ینب وص تیقاعو هرصاح

 هرزواقلوا تین همالسا لها یرایشاو لاوماو رسا یرودنک هلماب
 هطمر هدعب ردشلا هلا هرصاح یاقحم زوقط رلیدلبا لست یراصح



 باک عن نسح ۲
 یرالغوا كدسح

 ( دجع ) و ( دجا )

 ( لیعر) و

 یرالغوا ل دجخ

 ( هللادبع) و (رفعج)
 (رباج ) و
 غوا كهللا دبع

 ( فسوب )
 یرالغوا تس

 (لکالادجا) و(رنعح)
 ) ماصععو (

 ( ۵۶ ر)

 نوگرب نیدلا دسا هرکص رلددنک ن امز رب هش رزوا دصق ء وس هنن راربرپ

 یا هلبا یبلط دضاع هرکص یدلیق سدحو ذخا یرواش بولوب تصرف
 بولوا توف هدندم زآ ی دابا صدوفت یترازو اکا دضاع ه دک دلبا لتق

 دام نکل رابدلوا بلاط هترازو راهسیک قوج ندنسا رعا نیدلا رون
 یسهدازردارب جد كندلاروت یدانا تعلخ ساملاو توعد ییدلاحالص

 .الیتسا هلبا تیلک تبق اع بولوا « داز یت ردقو توق هک دنک هلفلوا

 هراب ولع راسو بصذ یتیرلیضاق ییفاشو لرعنناضق هعیش هدفارطاو
 حط ینس هبطخ لدنعاع هدنعرحم ۵1۷ كرهدیا درط ینابعا نالوا نیعم

 كن د)اروصوصخ و یدنوقوا هبطخ هنیسآ* یطتسم ندهیعایع بولنا

 ی دیا هتسخ تداغب جد دض اع هداشاو ر دشملوا هلبا یاخ او مارپا

 ی دلوا ضرعنم تاود وب هلهجو وب و توف ن دلوا رادربخ ن دنیفیک
 یکلوا ) رد هنب رزوا هلک جاقرب هدنرکذ یعورف كن هیبط اف ( لیذ )
 دصةمو ناونعرب 1 نییلک ندا مکح هدٌنس هرب رح هیلعج ) هک

 هدرک د قآهر زجو ردهدنناس یس هر زج هیلعج ( ناونع ) رده رزوا

 ليه زوي-شب هرزوا یو یس ردا ینارطا ندان رد بواوا هر نج مظعرب

 ردفا سم کالاوک شب لوطو هفاسم كالنوک یلانوا یسعسالوط ندهرقو

 یرادقم لږه قلا هب یبق كو یس هشوک لام بولوا ول هش وک چ وا
 یس هش وک یعچواو هدنس وش راق سابارط یس هشوک یعکیا رد ڈیل

 ئ ینا رک | بولوا هل رز ق وچ هد هر زج و ردب رغوط هدفرط برغ

 هنس یسس یک ردراو یررهش رفاوو هعلق هداز ندزو رولوا بارخ

 یوژوا رد هجرد نکس زوتوا ی رع و زوتوا لوط بواوا رهش مان

 ردرارهش كود سابارطو مزاب و هزاب سصق رولوا ناوارف یەو زا سو

 ب ولوا لاو هد ۲۹۷ دجا ن نسح ندنفرط راب واع ادا هر زج و

 رد هد رک د رلماک ( دصعم ) ردرل لک ی د دیک چ وا هدعب

 رهسش مان رزام هد هيلجج یرلکللا راد بول وا م دآ رف ز وةط رلنوب

 ی راتعوکح تدعو 44۶ یرلضارفناو ۳۳۰ یر روهظ ءاد-ت او

 یرادعتا ؟ رد هنن رزوا لاونم وب رس و ۸

 درا وا هرز وا ین داوا رک ذ هد ال اب تولوا نسح هللا یموم

 هروهط قم دخ و دادما ےظع كنسس.> وب هدنب اب یعفد كنيج ر اخ

۳۳ 
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 الیتسا هرم هم نیعالمیدلبا دا دعما ندرلکنرف هنن رواشیدیا هج“ هل ید

 لکشمقلا ندنلا هدنروص کو داک هراد لوا نیدلاون هلبا یرالوا هدنرکف

 رانا ی د ول مصع رابدلبا دادما هللا رکسع مظع هرواش وید رووا

 هدنناب كعا كنج لرلو نیدلا دسا راب دلوا تیعج ق وج بولوا ممطنم

 نامه رلوا كنج هلارکسع قوح ردق و یعابتا هلج هدکدلنا تروشم

 فوخ ندنوم هکیدید تواکورادا مالشرب ندنرلکا رلددید م هنود هزع الو

 هفولعو نمرک هراشبا هل وب و نلوا یراکدخ هاشداپ هسیک نالوا هرزوا
 یار نابه یدعا رولوا لوغ-شم هنفوذ هلا یوا هدتس ها ولا

 ید ندلاح الص ردناروهظ هداه ردتم زر هدا مو هنعس د هکر دوب

 رک عراه توبا ظح تاع نیدلا دسا نس ی دلبا اضما ییآرو

 هرابکی و رلددلو | لباقم هع نوی رو نامهو یداک توق هنب رابلق جد

 هلبا ولرمصم یرکسع كرف اذه عم رایداوا رفظعو روصتم بویلبا هلج
 كلد دعب یدیا مدآ كم یکا قحارلنوب تولوا هدانز ندکب زولوا اعم

 بصف لاو دنا دلا خالصو طيف ند ردنا توراو شل تا
 هرصاح تهب ردنکسا بودا عاقجا كنرف هلبا مهم رکسع هدعب یدتبا
 هرکص یدبا هب رام رادفعر هلرلتا بوراو ندلادسا ندقرطو رلیدلبا

 كمرپ و لام رادقهررب هنسرهب یخدرانا بویلیا ےل هرلنا یب هب ر دتکسا

 كلذ دعب ی دلبا ت دوع هنن رقم ندلا دساو ی دنلوا هل ا صم هرزوا

 كنرف راو-ةو بورب و نوا ك رزوب هنسرهب هلبا كنرف ید وآرمصم
 ندلاروتنیدلا دسا هد ۰1۶ رابدلنا هخاصم دقع هرزواقلوا هدنطبض

 دنفرط ندلارو دضاع ار ز یدلبا تکرح هشرزوآ رصم هلا یرکسع
 یرصم بولک نیعالم لوا هکیدلبا کشت ندنموعه كيرف بوردزوکر بخ

 قلخ بوروا شت اهرهش وید نوسالق هرلنا رواش هدنرکدتسا هرصاح
 رواش هرکبص ردش# اب اج نوکترد یللا ید شمر دعا لعن هر هرهاو

 یس هدازردارب ندلا رون یدلوا هطاصم بور و لامرفاو هب هرفک

 كنرف هدنرلکدلک هرصم یدبا شلتق لاسرا اعم هللا دسا بدلا حالص

 توربدیک تعلخ اکا دضاع سب یدلوا لخاد هب هرهاق رواشو بوح وک
 یودلنا د همت هکدرب و هنفرط نیدلارون هرکص یدرب و نصتء ترازوو ک

 ندلا دسا هلا رواش سد ی دلبا هت اسو لاما هدنٌدوصخ لام



sor (۱ )  
 یم هرپن كظفاح نالوا هفیلخ ام دقم هنن رب كلا اص یدلوا توفزیاخ

 خاص یدیانوحر قهاممزو» یدا بص ( یهللا ندل دضاع )

 یدلیف لاسرا هر هفالاراد هلا زاهج قوحیقو یدلبا می وزت رفاکا

 ۰ یدالاف سفنتمرپ « دنا لرصع ب ویلبا الیئسا ید همرح هرکص ن دنا
  لاحر نوناخ نالوا یس هع لدضاع تقاع یدلوا ضوقم اکا روما هلج

 _ رلهدو كرادت م دآ جاقرب رانا بودیا لذب لام رذاو هنبرلیضءب ن دنلود
 ٤ بولاق هللا قءهررب ندناج رلبدروشوا ریهخ نک لاص بویق هرصق

 _ دضاع بوردنوک یخ ریما مس وید ل دلی یشیاوب اکب نون هتفرط دضاع

 ودكس هر و اکب یه یدعا هدک دلا مق و دردق وب مربخ ندشااو مب

  لتقیثا اص هدکدلبا لاسرایوئاخ لوا دضاع ی دردنوکربخ رارکت

 یدلبا تافو هدعب تیصو وید هلبا مظعارب زو یلعوا هم رب مب « دضاعو
 ما ارک او تبح هبت ره لاک هبال تولوا مدآر عاشو بیدا یدبا هدنشادرب شعلا

  ردرلشایوس ر هبن ره قوج اکا رمصع یارعش هدنتوف یدردیا ناسحاو

 . یسلاو دیعص بویمک قوج نکل یدلوا مظعاربزو كيزر یلضوا هنن رب
 . لتق یناو ی دلک هرصم بوکج رکسع و ج ورخ كب مانرو اش نالوا

 بویلاق قوچ دوب یدلوا مظعاریزو هنب رب كنایسو دن ک بویلیا
 لالقتساو یدک یسودنک هن رب بورعجاق ینا هنسک مان ماغرض ندا مما

 مظع هود ندبسوب یدلبا لتق یرهسوآ قوج ندنایعاهب | یسادوس
 یدراو هتان كنىدلارون کا یقشمد هسا رواش یدلوا یراط فعض

 ھر و دنک فص كت دارا هس رر ویلا هپ و دنک ترازو رصمو

 مان ندا دسا هلیارکسع رادقمر نادلارون ی دلبا دعو هرزوا كهرب و

 1 . هش رواشو ی دلبا لتف یاعرض بوراو یدشو هتناب كنا یی رادرمس

 7 هلکعرو لام کو دلبا د-هع نکل یدلاق هدرصم بولوا مظعارب زو

 د رواش ی دابا الیتسا هنب و هیحان هیقرشو سبلب بوراو نیدلا دسا
 ۲ یدلنا یصاح دم اب یدسا بوراو ةللا دادقسا ندنس هرفک كنرف

 ۱ هدندص ضمن هن راتالو یدنکو تکرح كنبدلارون كنرف هرکص
 نیدلا دسا رلیدلیا ثدوع هت رارادو هلا صم هللا یرلا عاتسا یتفبدلوا
 هلباولت ا كس یکیا نیدلادسا رارکت هد 1۳ یدراو هماش بونود ځد

 نیدلا حالص ییغوا یشادنرق كنیدلا رون یدلبا الیئسا هی هربج بولک
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 هجاهنت ب وردنوک یرصن یلغوا ناخ لوا هد ۰۹۶ تقاع ی دلیا
 ییاہا جاقرپ نکا هیس هلس ی هقیلخ مه دک دالکو توعد هنارس ین هقیلخ

 یدلبا ج العا هسا ہع ی رد بوراو 3 هصق و 5 یی راتیم و لق هلا

 هلافنع ود یدلوا ما هدیلخ همادخ ناو بواک هنالفاغ جد لوا

 ززل زب یدیا هلکنا اهنتلوا كلدیا لاّوس هرکؤلغوا تبقاع یدلشاب هلاّوس

 لیمج یشادنرق یا لرفاظ یک ینیدقیح هغیجآ هصق كر هدیک ربدید

 مادعا هسبا راو رای قج هوا فوخ ندنضرمت هدینو دو نسو و

 مساعلاوبا هلل ارصن اف ( یلغوارغص هدنشاب سس لرفاظهن رب یدلبا

 لاک نوح ا ودنک سابع هرکص ندنوب رلیدلبا سالجا هن یب (اسرع
 رکاسع ارز یدلبا روهظ یف الخ نکا ه دندیما دادشساو ل القتسا

 رصد كف ولوا رلیدلوا نع وط یی زوس ك اع توعیح هژو کت دعاط

 واتهاهش تیاغب نکل یدیاراو كي رب مان اص فرصتم هنس هیجان ارب

 كاع توردنوکنوتکم کا مادخو ناوس هد هفالخاراد ی دا مدآ

 كولبرپ اص رلددلبا هاغتساو دادتسا ندودنکو کشت ندربحمو طاسا
  ۳هری ینیددلوا کللام تویمهزارط سابع رک تاک بويا كرات

 امدقهدلوب وب و ی دلبا تع رع هنفرط ماش هلبا یسایشاو فحنو لاوما

 داکنا بودا راک یتلاوما هلمط اب و ریسآ یرمصذ یلغواو لتفی ودنکو

 نوا ی ام لر هفلح رفاط توش را خاص ست ران دل وب توق ےظع

 هت رزوا بولسا وپ راب دلیفرلاتعهایسو راب دنک رهایسیعابتا هجا ویسودنک

 هدنرورح هنس شب ن وا هک یدلوا لافرب اب وک تیفک وب رایدلوا لخاد
 كل رفاطو ی داوا لخاد هرهه هر ا رللع هاجس ںواک یرادرس كرليسابع

 هلع ییئدشلوا 5 راهاشداب تورافیح ن داع ینیدلوا نوفدم اح

 هرصمو یدلا ۳ دالا كرف یتناخرمصن تورو لام قوحو ی دتا لفن

 باص یتیم «دعب لک حد ینا هدرصق یودتبا لتق یرفاظ ب وروتک
 نایعا نوعا كمر و ل القتسا هب ودننک اص هرکص ندنوب یدلبا
 جد رادسیک قوح یدلبا ذخایب رللامو مادعا ی رەسم قوح ندرصم

 ضراعمیب یسو دنکو راءدلوا ه دنکارپ هفارطا ندنراسارهو فوخ
 نالوا ھا دو ه دو دلوا ید س 0 بولنا ت وکح حاو



(۰۰:) 
 هلا لایعو لهاو ذخا يا طداح هدهد یدلبا ندوع هندا هو لخاد

 رادشهرپ هنشاب و رارف ند هزاههبح هدنروع تدمرب یدایق سح هدلحرب

 ظفاح بودیا بلطن ریش نالوا عیاضو یدباک هرمصمهنن بویلباعچرکسع
 یدوفرامدآ لک وم هن رزوا؛بویانا تارادمو یدر و هسا یدتساهنرهاک |
 یهسیک رب ظفاح راها لو رایدلبا لتق بولوب ننصرفیسودنک نوکر
 :هدنسهرخالایذاج ۰۶۶ یدرروکس فلابیروماندا اضتفا بوی دیار زو

  (لیعاسا روصتمولا هللاب رفاظلا ) یلغوا هشرپ بواوا توف ظفاح
 یدندیا مظعارزو یبهسیکر مان لاضم یا بویللا سولج هت: طاس تر

 ندرصم نوعا ذخا ی رادسقم نم هلا یوم هدنرو رم نو ۲ اقر

 دصق ن دندحرس هر ردنکسا هسک مان ر الس نب لذاع ی دلبا ج ورح:

 بوراو یدلیا لاسرا یسابع یس ر بولا لخاد هرصمو یدلک بودیا
 هروءاو ی دلوارتتس هدنرازو ماعم لذا س رلیدلبا لتف یاضم نا

 . یدالاق یشرپ یربغ ن دتفالخ مان ہ درفاط بوبلبا الباسا هبت رہ ل

 ۰ تولا هلوق یسابعرفاط تبفاع ى دلوب نیعت مامت هلبا دانتسا هلذاع سابع
 یدانارحا هرصت لغوا سابعسب یدلبا ارغا هئلتف كلذاع یسانات کوا

 یسودنکو ی دتا لتق ینا بوراورمهن ه دکدرک هسمرح لذاعنوکرب

 بولوا هرزوا باسصعجا هیطاف كولم تقولوا ی دلوا مظعا ریزو هنن رب
 هفیاخ یدرروک یروما هلجو رولوا مظعا رب زو هسردرا هباع ماه

 یدیا كجوک سابع تو يیيدلا لذا یتسهدلاو كسابعوب یدز سرا

 ینا هدنس هل اقم ناسحاوب تبق ام یدیا شقویب بولیق تیب رت یا لذاع
 یدلوا یوتسم هروما دوب هدقدلوا رفتسم رادو ردص یدتا لت

 هر لاکاکا رفاظ بواوا ناوج بوبحم تباغب رصد یلغوا كلوب
 یا قلخ سب یدنم هدا لمح هتفارف هظل رب ی دیاراو یس هق الع

 نالوایسهب رق ساب كرصم اکا رفاط ن نوک رب , یدراردیآ م اهدا هللا ناوجوب

 نداما یدراو هنت اب كت ساباب بولا فت ارب رصد ۹ كيلع ی ویلق

 بو وا نلا كنب ردپ رمصذ یدیا هدساحم دسوک نیعتهرب مات هژودلا دب وه

 كنس هلودلا ديوه كجوبد رایدرویب ناسحا یتس هی رف بویلقاکب هفیلخ
 كدا دارا مالک رمآ زط وید ردلکد قوج رهم ردو هسورع یک

 تعزرع هنمادعا كنهفیلخو رلیدلوا ردکتم تداعب ندزوسو رص و سابع
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 ذخ اینا تاودنایعا هرکص یدلیاالینسا هتلودچ وا مرا مالغر هل غلو ای دلو
 هت ی ( دج ادبع نويل اوبا هلان دل ظذاخا ) یس هداز ع لرماو لتقو

 بوئاوت لماحر ندنرل و راج لر مآ رکا هک هللا طرش لوش نکلرلیدلبا سالجا

 ارز هلوا یلیکو هج: وب كلا ظفاح بواوا لوا هقیاخ هسردیاروهظیداو
 هعیاخ یاعوا هدنروص یودعا دهعللو 2 هقیلخ هدنیهذم هعيش

 هدظفاخ تفالخ نیغلوا نیعتمو رهاظ یددلوالج هرکص ردبحاو كعا

 یلعو او سد یدندبا مظعارب زوی یلعولا یغوا تالصدا تواوارارقرب

 هک لب وش یدلیاروتسم هداحرب یظفاح بویلباالبتساو طاست تیاغب هتلوخ
 هاشداب و یدرلوا رداق هکمرک درد رب هقدلوا ىذا كنو دن کک هنناب

 كنهسینش هک جد یدال هنارش ودنک هتسدازاو ه هدشار#

 كن ودنک و ی دا عنم یکعد لمعلا مخ لع ی هدناذا نالوا یژ هدعا

 هعیش سد ی دلشاب هكا رك د هللا ناقلا مظع هد هطخ نما

 جاقرب نکرانب وا ن اکوچو بوط نوکر ب بوبا ترفن ن دنا یس هقن اط
 بویح ندلع ییدلوا سوی ظفاح بقع رد رطیدلنا لف یتا ول

 یایشا نالوا « دنارس كل وته راد دلبا تعب ندوذنک رارکت قاخ

 ی هتسک مان سناب حةلاوباو ی دابا لقن هب هف ال | راد ورک
 هلکع | كولس هنکلسم ریج یک لس جد وب نکل یدندیا مظعا ر زو
 ودن.ک هنر و ےس یتا بویلبا رھا هم الغر هدنرو رم نوک جاقرب

 رابح یدو ی دابا د-هع لو یناو یدندا مظءار زو یسح یلغوا

 لتف اموسم یدتا لستف یا یردب هلکعا ر وج ه-فلخ بو وڌ لظو

 ااعر سد یدلبا بصذ ییینارصترپ مان هلودلا جات هن رب كنا ردخعلوا

 بویمهدنا لمح قاخ تبق اع رلیداشاب هطاست هم السا لها بول و زوب یس هرفک

 هش رزوا ناوساو یدلبا رارف هدنراکدلنا م وح هتناربسو رثیدلبا عمت

 عوج لرکسع نالوا هدنناب ی دلبق هب راح هلیس هظحالم رضس بوراو

 یدلبا تدوع هرمصم هليا ناهتسا ام رهن یس و دنک تبقاع بولیرق
 ناوضر هن رب كنا یدلوا لوغْسم هر دابع هد هشوکرپ تویلنا اند گرو

 یدلبا رارف هلا هعذو جد لوا هد ۰۳۳ ی دلوا مظعا ری زو هنتسک مان

 ورک ب ونودو ی دتا عج مدآ رادقمرب هنشاب هدنا بوراو هدلفا ماشو

 هرصم ورک هلا رلثاماو دېع میظع هرکص نددهلن اقم رفاوو یدک هضم

 )¥( ( ی )
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 . ىلقوا یدنکل صفا هد یدشود دیهش هلودلادعس بولوا مرهنم نکل

 ۱ یدشک و د هلبا هرفکهدنرزواهلمر یدردنوک هل ارکسعمیظع یی یلاعملا فرش

 . یاسور یدلوبصالخ_فاکزآتق یدربق نیرثکا بولک باغ هللانوعب و
 ۱ . هرصاح نوک شب نوا بوداق هیارسرب هدهلعر ب رادقهزویدب ندرکسع
 یلغوارکید لصفا هد ۸ یدرق عوج بول و رفظ تبقاعو ی دلبا

 ید نیکتفط كبانا یک اح قشمد یدردنوک هش رزوا كنرفیخدیکللاًاتس
 هدسدق یدبا هلب ج د كللا لاج یسیلاو نالقسعو یدلیق دادما اکا

 حولعم بولغم بلاغ رلبدلوا تباث نیفرط بودبا هب راح هللا كنرف نالوا
 مانهفالخا سکس قلانا نالقسع بولوا لوتقم تاللا لاج نکل یدلوا

 ظفح ندنموجه كنرف یرهش نامزرب هلا یموم یدنلیق هبجوهیهسیک
 یدابا نایصع راهظا رادسةعرب هدر هرکص یداوا لوغشم هتسارحو

 هرکص یدردیا تارادم اکا ندنفوخ یسعا میلست هرانکی رهش لضفا

 هنفرط رحآ یلاوحاو ابی ینسهلاخو لتق ینا بودیا ج ورخ رکسعو واره
 .  یربغ هسنب رپ بولوا نون ندصوصخوب لضفاو مآ رایدلیا مالسعا
 ۱ نوک یعچوا ییرکب كنش رش ناضمؤإ یس هنس ۰۱0 رایدلبا بصذ یلاو
 . ییدزوت حالس هرکسع هدهناخهبج بوش هلبایالا هرزوا عدق داتعم لضفا

 .  عفد هفرطرب ییهبلغ ب واوا یذاتم ندرابغو درک هدلوب نکر دیک نوجا
 __ یرلبادق هنطابرفن چ وا نکر دیک هلا رادقوح یکبار یسودنکو  یدلبا

 ییضفاو لتفیرلف رح بوشد ربا عابنا رابدلیا ح ورح هلا قاچ یناوموع
 :فس او یدیحآ مظع ب ولک ید ا راب دلیف لاصدا ةا احورح

 1 ا یببا قوب لاج هکلیوس تلضفا یدعا لاؤس ندنلاوما یدلیا
 . روصقب للام هدقدلوا توف ی دلیق تراشا وید رولیب وب بورتسوک
 . كلضفا هفیلخ نوک قرق هکر دب ورم )۰ یدایش هیاهنی یدنلوا لیصح

 . یتق یدریدتا لقن هی ارس یتسایشا كنا زدنوک هک بوروطوا هدننارس

 . ئدنا مدآ رب دمو لق اع تناغ لضفاوب ر دش تج رهاوجو فح قوح

 تبقاع هلغلوا ملاظو وخ دب نکل بولوا معا ری زو هللا دبعوبا هن رپ
 بولوا ین الغوا لاجرب هدنلصا ی دنلوا بلص هد ۰۱۹ هللا ی راردارپ

 هدنسهدعهلا یذ ۰۲۶ ردشلوب راتعا رهدیک یدلوازتهم هلصفا هرکص

 ۰  بولوا لوتقف هدنلا یرلیادف هبنطاب نکردیک نس هسعاب هللا ماک>اب ا

۳ 
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 هتراحو هکمګ بوک ا فرط فرط یدرب و تلاتسا هقلخو یدانا قاعم

 هد 40۸ یدشود هلوا رومرصم ملقا هدنجا كن امز زآ بویلشاب

 بودیا ذخ | یسدقو قم د بولک ندنفرط هیسابع رادرس مان نسلآ

 یدلک ځد هن رزوارصم هنس یسربا یدنوقوا یسهمطخ كن هفیلخ ردتعم

 یس هبطخ كرب ولع ن دنیف رش نیمرح هد 4۷٩ یدم هلوب رفظ نکل
 راب مصم هد 4۸۲ یدنوقوا هبطخ هنمان رلیس ابع ورک بولوا عطقنم

 یی رارهش اکعو ادیص هدعب نی رهشروص ن دیماش دالب بوکجرکسع
 یدلوا توف هدرصم امج ارد شسویطارما هد 4۸۷ رلیدلنا ذتخا

 یدلوا نیسشناج لضفا یلغوا هش رب ی دیا شایازواج یناسکس نس

 رازنلغوا بولوا توف ید یولع رصتتسم هدنس ها یذ هروب نه تس

 تخ ( یلعتسم ) یشادنرق بولوا علخ یت | لضفا نکیا یدهع لو

 هنس ی دی بولوا هدنشاب نکس ییرکب تقولوا ی دلبا سولج هتفالخ
 هلودلارصان نالوایلاو هدنا بویلبارارف هیهب ردنکسا رازن ردشاباتموکح

 تعب ندرازت هلیایسلاها هیردنکسا هلج ءان هتشدلوا دهع یو نیکتفا

 توقیچ هبهبطخ سد رایدلیق بیقلتود هللا نیدل یطصم یت او رلیدلبا
 هددنان دعفد یدلزو بولک ه رزوا كنا لضفا سي ی دلبا تل هلضفا

 هن رزوا ید كرازن ه دعب لتق ینیکتفاو ذخا ییهب ردنکسسا بواکرارکت

 هلغلوا نیعم هرلنا جد هلود) |لالح یسضاقهب ردنکساو یدلیف ان راود

 كنهیماش دال بوئوطزوب هژالتخا کالمروما هدننامز تلضفاو یدلبالتق

 ی د نی رمش سدق راب دلبا الیتسسا كنرف هنکولب رب و كار هتک وب رپ

 هدهللارشهو یدلوا دیهش نیلس# قوح قق هدب راحت لوا بولا كنرف

 نوکحرکسع لصفا سد یدالیق تراغ س هیاهت ی ن دم نالوا

 لضفا یدلیقم نهم بوصاب هلفغلا لع ینا هرفک ن کر واک هن رزوا كرف

 یادلبا هقالع عطق ندنسهکلا ماش یرغ بواواصالخ هلیا بعت مظع
 یلغوا هش رب بولوا توف یعتسم هد 4۹6 یدلاق هللا رصم نکلاب
 بوک هرمصه تخت هدنش اب شب یدلوا نیشناج ( ها ماکحاب ر )

 را یدلبا تکرح لزوک و یدزتسوک مایق هروما ربیدت لضفا شویاربما

 لضفا هد ۹7 یدپوق بهمو توربجو رک بحاص تباغب بوب وی
 یدردنوکر کسع كولب رب هنب رزواكنرف هدماش هلبارادرسرپ مان هلودلادعس
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 ندنسالیاسا كراهب روزو لاسرا بوتکم هپ یاج ردب نالوا یسااو ماش

 هل جاب هدلاح ینیدلیق صیلخ ند هبلغتم تس د یب ودنکبپ ولکو یکشن
 هیافکرادقم ندماش سب یدلبادعو هرزوا كعا ضي وفن اکا یلودروما

 ندارد هرصم هلهجو رب بولوا اتش ت دش تقوو یدلیف رادترکسع

 ۱ ۰ رارقهکفک هرصم هل هنیفس بونا هیهکع نکیا نموا بیرقن ققلوارفس
 هر هدیقع سد یدبا قلو رفظ هند بوراو هلال بع یدوصم یدرب و

 هبا تاوه بولوا قفاوم راکزور هدقدلوا اشکناب د اب بولوا راوس
 هار یروما هلج بوشیدیا مظعارب رو ینارصتسم سد یدشرپا هرصم

 راب روز نوکلوا نامه بولیق نایمرد نماد ید ر دب ی دلیق هلاوح
 لیصحو سک یایشا نالوافات ندهن رخو لتقو ذخا ی رولشا وللب

 ید یرادسف نالوا هدنا بوراو هب هب ردئکسا هدب هطایمد هدعب یدلیق

 ناب رع ندبا عمج هدنا بوراو هد ص كالذ دعب یدلیق لاصیتسا هیلکلاب

 تروع كم یکن و تا كب شب نوا بوزوب و هنراح مکح هلیایسایقشا
 هرصم یعانغراسو ارساو میت هب رکسع یرلت آ یدلبا ذخا یربسا

 هٌ هد ٤1٩ روئوا تور ینیدنلوا عب هئوتلا رب هب راجرب بوروتک
 بوراو ه-“ را رزوا لکا عمه ناب رع رفا و تق هدنفرط رب لرمصم

 هدربخا تل بودناریص دکل وا دهک و یدنوف ګر برق ه راهاکرارذ

 ادب رتکنفو ر هلعم بنارغو بنا هلبا یعان طقن رلطافن یدتارما

 ه اعسا ولع رلیدروا شن | هراجها نالوا هدلحم لواو هرلنا یدیارلشعا

 رکسع هلج بوروا هجخز ندرب هسداراو هراقثو لبط ردقنو یدلوا هتسویپ

 هدنرا هنس یرلسءنو مد بوروک یلاحوب نابرع رابدراپ وق یوهو یاهید
 سارهو بعر یلک هن رلبلق شهد كرادصو یه كشتآ ی دلوا دن

 1 ۹ یتکیدلی هش را بوشود هش رادرا زدن راد دتوطز وب هرا هتعس بویلنا ا

 . مدازآ ندنرا بولوا ابب كيي نواو ولت آ كی یجرکب یدروچک ندهلق
  هرکسع یعانغ ناثلا یربغ ندایشا قلعتم هشوکو نوتلا ردشلوب تاج
 :E نالواللوتسم هنن راند ناوساب هدعا یدروتک بهش رخ نیا بویلبا یسعت

 هب هکر هم لح بودیالتقو یدزوب حد یتا بوراوهنب رزوا كنهلودلا بک
 یالک هپ هرهاف بونود ندنآ یدیوق مصثلا ده یتیدآو انب درب
 یقیلاکت تالدنس ج وا نداناع ۰ کد دک دلبا لاص.نسا ییایعشا هلمحاب و



tè ( ( 

 عاق هد ٤٤٤ یدتادذخا ندندب رل الک یلح توردنوکر کسع هنسیسنر)

 نالواهدنا هلحطاب ودع تیءعج مظع هن هددادعب هدنتفو یساع هلن رمان

 نعط نم راسن كن هيمطاف نالوا هدرمصماهرک کو اعوط یک نی ولعفارشا
 تیفیکو یدنلوا هغلابم هدبسو عیش هراناواضحایس هلج بوزاب ت هدناب

 تودنا طارفا هت ر لاک هدصوصخ و یدیا شالوا هعفدر جد امدح

 دندک مانیریشاشب یپس كنوب رلیدلبا لاصبا هسوحو دوهب نیرابسذ تح
 ندهیسابع س یدتسا قعوفوا نسهبطخ ككرلب ولع هدنمعاوح دادغت

 ین اداسو الع نوجا رفتن ندرلنا قلخ هتل عاب اف نالوا هقیلخ تقولوا

 هجو بویلوا دیفم هنب نکل یدریدتا بیترترضحترب هلب وب بودیا عج
 كعد لمار خ ىلع ی هدناذا هرلندومو یدنوقواهبطخ هرزوا ح ورشم

 الغو ط2 هدرصم هد ۱*2 ردشلوا هد ؛0۰ هعفوو یدللوا هشهرزوا

 یب رپ ر ناخ هللابذوعن هکیدراو هیهبن عرب كر هدیکب ویلشاپ هک اروهلظ
 هتفرب .درصم هد ۶76 رایذدلکهدادغب بودنا ترخههسهک قوح رلیذپ

 كل صتتیه کردا هنوکوو ید یس یدلشا هکعا روهط هعظع

 یادبازاو ما یالینسا هود راقما تول وایت اخ هطیلسر یه هدلاو
 املا یوم راندا كارتا هلج یک ر راد رس كوتا وارا كلارتارصم تقولوا

 ندرلناو عج دبع رفاو هنلغوا بوش و د هنح اخ یا دوس هل ازا یرلتا
 بویلبا تکرح هرزوالاوئلوارمصتتس»سد یدلیا ےلعت كا ادیب رکسعرب

 دتسارا كرلنا هدلاو هرکص یدلیفادس دیع ردق قج هلوارکسعرب اهقاو
 یداقحهنتف هل وب نامز هعنو رلیدلخاب هکنج هلیایرارب رب بویلیا الا قاقثو
 یدبآ رادرمسرب ریتعم هدرصم تقولوا هلودلارصا ندرلنودج ی دل وا

 یر طم لر هبلغ هنهورک د بع تبقاع تولوا عج هتشاب كنا كارا

 سصتنسراجان رابدت| قیبضاو عطق یب هربخذو رلیدلبا هرصاح هدرصم
 هرداصهراند كب للا ند هدلاو هلودل ارمصان رایدریک هرصم بولغم هرلنا

 ایک یزوس ه شبا کلا دراب رت بویلاق یرح افق لرصت دو یو
 قغوقوا هبطخ هنسا هیساع هدرصع هلغلوا نس هلودلا رمان و یدلوا

 یژردارو یرصان قهلوا فقاو هثیفیکوب نایعاراس یدشود هنسهیعاد
 یداته كد هنسهنس 47۷ هنتفو رلیدتالتق یب یلاعلا جات هلبا بردار
  تقولوا بوشود هنارطضا هنر لاّکرمهناس» هد هرو ص هس رد تلوأ
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 یرلقدلا بو ن دحلف رفاک قوجو یدلک بلاغ لبا ق> نوع بویلبا
 تلارق نالوا یررادرسو اعل و تراغ هل اب یراودراو دادرتسا اشا

 رلبدلبا صیلخ بور و لام قوج هرکص یدنلیق بسا یلغوا یس هجوع
 مادآ ی > اص ترس نسح ی دیا هت سک مان یربرذ ندبا ییا رغو

 لو راهتشا تاغ ه دماش هلغملوب قوج ید هادا هژب وب تولوا

 دراو بویلوا د اقن» ما هنف رط یم و دخ نکل راب دلبا تبح هپ ودنک

 مظعارب زو مرج الف یدیا هرزوا مصقتو نواهن هدیعاوا ضب نالوا
 هدقدلوا یم هنس 2۳۳ بولوا تصرف دصرتم هدنهیلع كتا مساقلا وبا

 مساعلاوبا رلندلبا تناکش ندتسدنفآ ناوبد كن ررذ ماش نایعا ضعب

 یرب رذ یدردنوک نامرف ن دتفرط رصتتسم ہ دنعح ی دا تاو درط كنا

 كي رحت بوردنوکرازبخ هجول رک هماش دانجا مساقلاوبا سب یدلیا افصا

 یسودنک رلیدلبا الو م وجه هیارس بولوا عجب نوکر هلکعا
 باطرفک هرکص ی دلا رازف هلا یسم دآ رفن قرق یدنلو هد هرشط

 یدابارارفو البتسا هبلح بودیاادیب مدآ كيیکبا هلرب دادنسا ندنکاح
 هنر ی دلوا توف « دنرخالا یذاجج هروب نه هنس بوش ریا یلجا نکل
 كنسر رذ ناسح ینهش ناب رع یدلوا یسلاو ماش نادجن نيس اوبا

 هغمروا ینارطا بولو هج رف ه دانا وب ی دنا هرزوا افتخا ندنفوخ

 كني رب رذ یی رهش بلح بواک جد ییالکلا اص نیلودلارعمو یدلشاب

 رک اح نالوا دوققم ام دقم هکنوسلوا مولعم ) یدلیق ع زن ندنرادب یابتا

 هت کا وک بولوا را دقتمم ص اشا لذارا ضعب ه دنفح كهللا رهاب
 رودص 2 دهز تروص امدقم ندودنک یدرردبا نظودردکج هلک

 یک مالسلا هبلعیسبع هدشل الب و یدیارل اشا داقتعالو ینا هلکعا

 : 1 1 اح سد رابدیا ه رزوا راظا هل ذخ قوح و د ردکح هلک

 زارشا لوا هدکد لک ه روهظ وید مک اح نب هّمْسلأ قشر مات نکس هاشم

 2 ۳ ا 8 هدنا ورک 9 هاشداب ۳ ۳

 هد 7 Ww هنتفو و رایدتوط زا توتلوا تلص 2 زا

 مان كللارف ه رب یدلیق یصتتسم ییزامن بولوا توف مساقلاوبا مظعا
 یدلوانسح د وب ایضاق بوتلوا لتق هد ۶۶۰ یدلوامظعارب زو هنسک

 س
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 ءرکص ندنوک جاقرب رایدلپا لوبق هلج هبا م العا یصوصخوب و یدلیف
 كتلودو ن هکیدید هلرب هلی> اکا بودیا داره عفد جد یهلودلا فیس

 ینایعاكسردیا دارم نوک ی نق مرتسا تا ضیوفت اکس هلمداب یی روما
 بوب وارب هلودلا فیس ی دد ن وسلوا هدنس ههحاوم هلج بودا عجب

 عج هنبارمس كکللا تس یرلیش اب رکسع هلج نوک ریو ی دلی اع د
 هتسسلا یدردنوک م داخر ب وداق نب راوق كياربس س رایدلوا

 صاصق ید یا هکمرتسا رد هلو دلا فیس ن دا لتق یرکهاشداب

 ندنا رلبدل هراب بوشوا هنن رزوا كن هلو دلا فیس قاخ سد "رس هديا

 هحو هئس تردو ی درونک هریک هطق لود هلج تاللا تس هرکص

 د رهاظ هدقدلوا توقو ی درب سوک مایق هروما ریدت هرزوا نسحا

 یدلوا هدوسآ تک« بویلبا تکرح هرزوا یس هدعاقو ولس هتسرثا كنا

 یی رب زو هد ٩4۲ یدبا ش۴ ن دئرللا «دنس ولج لئاوا ماش كلاع
 رایدلیا صالعساو دادتسا نکلا ماش هنن بوراو یدردنوک هلیارکسع

 دتس هم رک هلا كن اسح یھ“ ن اب رع نیلبا نایصع امدقم هدب
 هرثک رادسقمر هننأب هلرپ الا هلارق مور قش لوا یدللا ماعشاو یس

 یدا بیلص ىلع كةس نلیکح هدنکوا یج یدلک بولا یر شه

 رف ندفارطا هفیلخ رهاظ ءرکص ندک دلبا ترم لاصبا هرالح ضعب

 هدقدلوا یناعش 4۲۳۷ یدلنا درط ند هیم السا دالب ییهرفک بودا ماع

 یدلوا نیسشناج ( هلابرصتسم ) یلعوا هتب رب ب ولوا توف رهاظ
 یدرروک ی لع مساقلاو |یریزو كنب ردب نی روعا هلغلوا هدنشا» یدیزونه
 یدیا شا عطق ن دن رلکسرد هللا یم اب کاح ین را وق یکیا كنيلعوب
 دعو فیفع تیاغردشلوا مظعا رب زو هجن دنا تافو هد ٩۳۰ هلبالالوا

 یتساسلک هماق هدننامز یدتک هللا مماب ک اح مدقا ندنوب یدیامدآ هیلع

 كي شب هلا یرللوا بلاط هتساس كلا هرفک هد ء۲۹ یدنا شعا مده

 نیکلرب و تصخر هس ربع هنب رزوا كلتا قالطا یرسا مالسا لها

 ۸۳۲ هلاصم ن اكوا دقع تقووب رلبدلیق انب بویلبا فرص لام رفاو
 یلغوا یس هج وع كلارق هد هروب نع هنس تولوا ی دام نیک د هنلاس

 ماش رلیدلیا ترمضم لاصتا بوفیج هتفارطا م اش هللا نیعالم رفاو

 كنج مکحو ید شرا هرافک هدنب رفاج ب وروک كرادت لکم یسلاو
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 نکل یدلاق یرههبش هدنفدلوا لوتهم سد راو یراهراب قاع هدنرزوا

 رعت ییهرو نمو تاک ود رد هدحاف هدئفح یشادنرق رفردشمامل وب قیم

 نییعت رام دآ بودیا قافتا هلبارا هسوک وب هزوب نم هکرارید یدبا شعبا
 دهازو دیاعر هدناح لئاوا هللا ماب < احوب رابدانا لتق بود هزوکو

 رهسردمورلءاج قوچو مانمارکآ هشاشمو العبولوا مدآ فاصن | لهاو

 هقشاب نوجارلناو تناها هیاراصنو مده هتک هجو انب ربخ را راسو

 یدیا شغتا عن. ن دکم رک هماج طاتخم ءلبا م السا لها بوری دپا رلماج
 یدلشاب هکعا رودص هب رغ عاضوا رمآ نوئج ن دودنکب وب وب هرکص

 اسب نامزر یدروشالوط هد رازاب و وسراج بونبهراجرب زکلاب
 وفع هنب هرکص یدردابق زدنوک بوریدچآ هجک نیران اک د هقلخ بودیا
 نامزرب هيمتیچ هغ اقوس تروعرب ی دتا غ اسب ید نامزرب یدتا
 بسو علم هثب هرکص بودیاربج نوحما بس اشاخ همارک ب صا یخد

 عاضواو هبرغراوطا ییاشا كنوب لصاطاو ی دعا لتف یراندیا
 هدنرو رح هتفهرب ندنشدلوا دوففم هرزوا حورمشم هجوردقوح یسهبیعع
 یسولج یدنلوا سالحا هتءاقم كنا ( هللاندزارعالرهاظلا ) یلغوا

 نوک ی بلا ءرکص ن دننادقف كک اح هکردشلوا هرزوا هحوو
 رلیداوا عج هننارمس كکللا تسیسادنرق زق كهبلاراشم یهور ؟ کسع

 هماکتهو ات وغ وب د نکج ه دیا هن هلب وب زب ی دلوا هجن زه اش د اپو
 یس هرک ذن كعادنرق اکب یدبا نوتاخ هربدمرب كلا تس وب رایدراب وق
 امدصعو ی دابا عفد قلخ بوبد رولک حابص ر دلکد « دناب یداک

 مان هلودلا فیس نالوا هرزوا قافلا ها ودنک ه دنصوصخ لتق یشادنرق
 لاومارفاو هنيرلناوا مالکلا ذفان ندنلود ناسیعا شک لوا هلید تکی رب
 بودیا ممجت قلخ هنب یسنربا یدلیا بلج نیرلبلق هلبا یاسرا ابادهو

 كنهلودلا فیس بور دیکر لسابلرخاف هرهدارهش هدنرلک د دزسا یزمهاشداپ .

 ردو نکهاشداب هتشلاو بوراقیح هرشط ینا هلودلا فیس یدری و هللا

 نالیا ندماشخا هدعب یدوق ساب ه هفت هات یسودنک لوا بود

 ناوبد یسنریا بولوامن ساحم هرزوا بولساوب رایدوق شاپ هلج ناکرا
 هر هبن رع هنلود نایعا كللا تس كلذ دعب یدلوا هماع تعيب و رلیدلبا

 هدنکااررلنام رف هرصم دالب هل اب بوریو ماظذ هروماو مارکاو مانا
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 لت هلا ی رض تشخر یدل مات سقود نالوا ی رارادرس بوراو

 ندر هسک نیلا هتف ظاعا اهدقمو یداک هعشمد بونود ندنا یدلبا

 یدلوا توف جد یسودنکندهمسک قوحو یدروعک ن دعلق ییغوج

 نابعا هدرا یربرب بواوب ی القتسا هک دتک هللارماب کا هدفرطوب

 بویمروس قوجو ردیا ریزو یتیرب ناه یدلبا لتق مدآقوج ندنلود
 هوکروبا 3 یاد هيما نب هد ۳۹۲ یدردبا ید: رب هنن رب ررودلوا

 قلخ هلج یدلبا ج ورخ هلا تفالخ ی اوعد بولک هروهظ هن کرب مان

 تعباتماک | راهن ہک ق وج هلب رال وا هدرزآورکلد ندنلطو روح كک اح

 هعفد جاقرب بوشود هیارطضا ک اح رایدلبا الیتسا هیهقرب تبقاع ب ویلبا

 بولو توق هکدتک هوکر وبا رایدلوا مرهنع بوردنوکر کسعهنب رزوا
 ںولک جد یسودنکی دردنوکر لیلاوو رال هع یدنازوا لاهفانک او فارطا

 نایعا بولوانادنج دصیارطضاو تشهد كک اح یدایقرضحسل ین هربخ
 شعشا نددح یتهافس كك اح ارب ز راب دلوارورسم ن دانعم وب تلود

 ربهظو نیعم اکس نح هلج نس هدیا طبض یرمصح بولک هیهوک روناو یدیا
 كل هد ب واوا راد یخ ندرلنوپ اح راب ردنوکرلب وتکم ود زرولوا

 نکل یدلشاپ هراذتعا ندرلتکرحربمآ نونج یودتاو یدلوا برطضم
 یراوسو هداس یدردنوکن امرف هنسهکلاماش بویلاق یدامتعا هرلنا یرمغ

 مص د ناب رع رادسقمرب ی دلبا كرادت مدا یرادسقم كيب یتلا نوا

 رفاو یدلیق لاسراو بصد رادرمس هن رزوا یکیرپ مان لضفلاوبا بودیا
 یدلک بلاغ لضفلا وبا ها هلیح رخآ بولوا یداتع كنج هدنرارا راتامز

 هدرصم هدک دلروتک اروسأم هد ۳۹۷و ذخا هنعبرایدروحق ییهوکر وبا
 بلص یسهثح تواوا توف هلا یلجا ع کو هدانناو یدنلوا مهد

 هدنکلهتسخ تح بودا مارکاوزازعا هبنرع لاک هلضقل اونا اح یدنلوا
 لت هلا هراهب ر هد ۰ هدقدلوب تجمع ی دراو هنندابع هعذد ییارب

 بون هنن راج هرزوا یداتعم < اح همک رهدقدلوا یسهنس 4۶۱ یدتا

 قیر یدباراو جارس يکيا طقف هدننا ی دتک هفعشالوط یرهش لیدبت

 یسودنک یدردنوکیخد ینبرب لوا هرکص یدردنوک هیارس هلبا شدا رپ
 هکرایدل وب ی راج هدلګ ر رلبدقیح هغمارا تبقاع یدنلکا بولاق رکلاب

 هکر لیدل وب یباوثا ضعب بوراو ورانا ید راو یس هراب جلف هدنفاا كوا

 oy) ( ین )



( ۰( 
 نامزرب تولوا كيابا ھل رزوا كلا هثسک ان ناوجربهرزوا یبصو كن ردپ

 نسح نالوایتعش ب هلق ET یدلوا یدصختم هرومآ ردن

 كا ناوجر یدلبا ا هلود روما بولو ل القت ساو ن راعیا

 ۱ ی دلبا طلت یر هسیک ضعب هنن رزوا ْن دفارطا بول اق زج ام ن دنلا
 اح هرا نیا نردسفم ضوب ءرکص رایدلوا منهن بولک هللا رکسع

 م وصعم نکل رلبدلبا قوس ینلوا هاشداب هرصم یسودن کو لتق

 ناوجرب یدنللوق نساوهردراو یررض هناکب بودیاراغصتسا ندنغیدلوا
 تبقاع یدرلبا ماما هنتسارحو طفح كک اح بولوا عقد ه دیارمس هسا

 رلیدلبا موع هن رزوا راع ناو عمجم ن وکر ب بولا كب رک یرکسع
 یدلبا سالجا هتخن رارکت یکاح ناوج رب سب یدلوا ن اهن ب وجا
 ینددلوا ناهن بور و ناما جد هراع نا هدعب رلیدلبا تمہ هلج قلخ

 هدانناوب یدلوا هدوسآ بولیرب و دعاقت هلارلصاخ ضعبو یدعیح ندلحم
 راتحا یلاو هنن رزوا و دن کک ید رحرت هلرب نایصع یسلاها روص

 نابرع كلذک ی دیا را ربد هّ الع نم ان ب ولوا م دآ مک رب رایدلبا
 ضب كنکلام ماش یسهرفکم ورو یدلیا نایصع ید جرفم یه

 لکم یک رب مان ماص نی شبج ناوجرب سپ رایدیاالیتسداهنبراطع
 ندنرهب روز ماشو لوزته هلهر لوا بوراو یدلیالاسراو نییعتهلیارکسع

 كلذ دعب ی دابا لاسرا هرصمو ذخ| ب ولوب رفط هی قش مان مت وا

 هنب رهش روص بوراو ی دردنوک هلبا رکسع واب رب ینیسح ندرلینادج
 هلبا باف اغودرادقمرب هلکع املا هنلارق مور هقالع رایدلوب لوصو

 ذخا هنیفس هراپ ج اقرب بوشوکود هلرلنا شبج ی دیا شلبا دادما
 دقو ربسا ې هفالع بوزوب یخ د یب رکسع روصو قارحا نس هرب و
 هدروص تولکنیسح ردشعلوا بلص هدنا یدلیق لاسرا هرصم هللا دو

 هن رزوا كننهش ناب رعنیلبا نایصع بوک ندلحلواشدجو یدلباتماقا
 لابقتسا ین تیالو "لاها بوراو هقثسد هدعب یدزوب د یناو یدراو
 ضرعت هزکلایعولام رس هکیکر ه ندهیراف» یخدلوا رلیدابا تعاطاو
 نیما یس هلج سي ی درو نذا ود كدا لتف بوروا ناما الب هیلبا

 كيس هرفک مور نیلبا ترضم لاصبا هی هیمالسا دالب بوراو ندنا رلیدلوا
 ورلبا یدیکیدروکر و یدزو هلر هب را مکحتو ی الم هنب رلیعج

۱ 
1 

۱ 



CERT 

 هش رفقا رليدابا تعب ندو دنک قلخ هلج « دک دلبا ن العا ییفبک

 ی دارا مض یخد یسلبارطو اقبا « دنرزوا نیکت فس و یتغاماقمع اق
 هدقدراو هيلا یوم یدردنوک بودنا حاحربما یسدداب یشادنرق كفسو و

 م هلوا لوغشم هرونیاوف هزیلاحیزب بواک هجول بک یرازسرخ كن هکم
 هیارارپنک هلج نکل لزوک كپ سیداپ رلیدلیا ضرع هما كيب یللاوید
 بوراو یدد هدیآ هلا رکع وج ی هدهاعم وب کس هلک بواوا عج

 كنسهلج بوتوط یرلنا سیداب سپ رلیدلکمدآ هدابز ندزوتوا یس هلج
 قتف تدمر بولو لالقتسا نایعا جاقرب هدنرهش قشمد' یدسکی ب رللا

 هد ۳۷۲ تبثاع یدم هلو رفظ هرانا زپ زعو ی دلوا ضوفم هرلنا قئرو
 ترضم لاصيا یظع هقا رطا لوا حارطا نا نالوای رلعش كتناب رع ماش

 رایدلبا دادعسا ندر نع هلا ىرللوا رعصسع ن دنرش كنا قلخ ب ويلا

 یار لا نا الوا بولک یدلبا لاسرا یی رادرس مان نیکتلب زب زرع سپ

 هنج راخ قشمد بولک ه رکص ن دنا ی دروچاق هب هیقاطااو یدزو

 ءوس هرهش نایعا م دلک نوا ح الصا یتالتح ضعب كتالوو لوزن

 راب دش وکود بویمری و دوج و «زوس وب رانا نکل ی دید ردقوب مدصق

 ندنفرطو صالنسایرهشو یدریدید ناما بوزوب یرلنا نیکتلب تبقاع
 كن هل ودلا فیس ه رزوا ینیدنلوا رک ذ هدالاب ه رکص یدلیق بصف کاح
 زب نع هد ۳۸۲ ی دلوا لاو ن دشفرط زب نع هد ۳ روعکب یسولدازا

 مان س روطست نب یسبع ی دیا مدا ملحرب هيلا راشم ر دشلوا توف

 هر یدوها رب مان اشو مادنهسا هدنتمدخ تب اتکهدرصم ی ینارمصترب

 لهاو رایدلوب زوب یراصنو دوهب ندیبس وب بودیا هیجوت نتلابا ماش
 بوزود مص « دننروص تروعرب قلخ تبقاع رایدلیا طاس هم السا

 یدرتوط لاح رع ر ه دنلا هک رلبدیوق ه دنرزوا لوب یکج هک كز رع
 هللا لوا هک شلزاب ه دنا هکندروک رلیدلا یل اڪ رع بوروک نکرک

 دوهب و هلا س روطست ن یسبع نس هشاط یر اصن هکنوګا قح
 ی دابا رق و لیل ذت هلکتس یم السا لهاو زازعا هلبا شم نس هقناط

 یتسکیا بواک ءابتنا هزبزع سپ نس هدیا عفرو عفد ندزع رزوا ییالبوب
 ک اح ) یلغوا هنر قصلوا توف زب زع ی دلیا هرداصمو لزع خد
 ردشالا سولج هدنشا ۱۱ ی دلوا نیشناج ( روص م یلع وبا هللا مان



( ۳۸ ( 

 یارف مور هکر دب ورح) یدلوا توف هد اضر ۵۰ نکردبا دص

 رم بواک ی د 4پ هیع رفا یا لوا ام دقح هکیدلک یج ارپ ندنفرط

 بواکنس ردیم هدکر طاخ هکیدید بودیا تولخ هلکنا زعم یدیاشعّلوب
 هدرصمب كسرولک درب نس هکمدباشءد هدقدشل و اکب ہد هیس رفا

 اکب نسرکا هکنوسلوا كمولعم یدعا یدتبازعم یدید عن یچاباكسرولوب
 بویمرب و باوج یچل با كسرول وب هفیلخ هددادغب ینب كسرولک یجدرب
 هد دلبا مارباو لاوس نهجو كنتوکس اکا زعم یدلاص یغاشا شاب

 هرکص ندک درب و راذیم دکوم هنفج هیفوقوط یررض هی ودنک الوا یچلیا
 هرهش ادا هدکیدلک لوا هرسن هکنوساوا نکشن رش مولعم مدنفا یدتا

 هزکیارس هرکص م دلوا ناربح هکمدروک ل الجو هاج هبتررپ بولوا لخاد
 یدلوا هدانز خد مشهد روفو مدروک یرکنا وید ببتر بوراو
 یک هديا هن بولوا شوه ندزکلالجو تعشح لاک دک درک هرکی روضح
 سپ مدلتف « دهاشم نسب رپ كراتلاح لوا هدیگیداک هعفد وب نکل مدرب
 لابقا لوا یدعش نکل ى الا فو نکل ابقا رس تقو لوا هکمدلب

 مالو ہددادغب ی رس ب واک ج د رب هک ما ناک شعوط زو هرابدا

 بارطضا هبت ره لاک هزعم ه دک دلبا نخ ینءالک هرزوا لاو وب یچلبا

 لوا ناهه ب ولاط هربحن یا رد یسودنکو ی دردنوک هنغانوق ینا بولک
 ندالع لوا هدنما نوک جاقر و یدلوا ضراع یجرب هر ودنک هدرلتفو

 یلاهاو عرکو ینه"ورداهب و عیجْشو لضافو ملاع یدلبا یناف ,لاع عادو
 بولوا یرعاشكنو یسلدنا "ین اهنیا یدیا هاشداب فصتهو لداعرورپ

 قرش هدنرادبرغیناهناوب ردشلیا اشذارظن یب دیاصق قوج یفهدنفح
 وج “دعای اعاد یولع رعد و ردرعاشر ظذ ی هدنس هباثم یس ی نتم ك اتع“

 . یدر دیا قیبطت هموج م اکحا نتکرحو ل۶ هلیجوم ب وت وط یعرع
 رانوب رد هدنرکذ راندا تم وکح هدرصم ند رای طاف ( هلک یعکیآ )
 هرهاق ی راکلملا راد بول وا «اشداب رقن نوا | دعام ندهللا نادل زوم

 هجو ردشلوا هنس ۲۰5 یراندعو ۰1۷ یرارخاو ۳۸۱ یرلادتاو

 هلابزب رع ) یلغوا هنب رب ه دقدلوا توف هللا نیدل زعم هرزوا ح ورشم
 راهظا یتتوف كنساباب كدهتمارب نابرق نکل یدلبا سولج ( روصتءوبا

 بوبوقوا یتسهبطخ فد رش دیع هرکص یدزتسوک مایق هکلم ربدت بوی



CEND 

 یدلنازاب ود كلا نوت اص هلیس ها یدلیقلوبق یدلبا ادها هرعء یناتفق
 ص لاها ہلا ی هر و دک لاق بويعا هدعاسم ھه

 رلب دلا ن رفاو ني-سګ هنس هن اهاشداب یاتغتساوب  ۳٣۴۳سیر هد

 ندنعابنا هبروفاک و هب دیشخ | ںویلبادصق هن رزوارمصم نس> نالوا هطما و

 یرلنعش كنا رع نالوا هدنفارطا م اشو ریدلبا عابتااکا زدسیک هجن
 باو هر قوح ردقوب نعم رابدلک هلا نایرع هیاهنی ید ناس>

 ن.راقافتا كرلنا هرزوا یرارب دت كنار باعصا صعب نکیاناربح هدکمرب و
 هکر بدلنا دعو نوتلا ك زو هاب یش نابرعو تع رع هغمزو

 رلیدلزب دل بولان هد لش نوآلا ندرتاب یراص بویه هديا ت هکمرب و

 صالاخ را دقء ررب هنن را را توردلوط هللا كنا یرادسک رلیدروا دکسو

 زول در لح هرزوا یدهع یتوک كنج شا رلدردنوکو رایدب وق نوا

 " بواک لز زت ه هطارق رلب دلبا تیت اکا ن اب رع نوت هدکدر وج

 هدعب راب دنک بولوا مزهنم تبقاع نکلا رلیدتا كنج نامز رب هجرکا
 لاوما كملخ هب ر اسب نکل ی دردنوک ی لاو نوعا ط.ص قشم د نعم

 بارطضاو شوت مظعهماخ هللا یراملوا یل اخ ندضرعت هنب رالایعو

 یدلبا تره مدآ قوجو رلیدلبالاتقو بر> هللاه راغم هعفد هج ںوشود
 رخ ندتعانش وب زعم تفاع ا قارحا هر راغم نب رال ع رکا

 نس هعا حالصا یینالتصو بص لاو هةشمد ی هنک ماننابر تولوا ۹

 یسهبطخ هدنیمزنح نیمرح هدنعسوم چ هد هروب نره هنس یدلبا نامرفو

 نایصعهنسدنفا یرتنیکتفلا یسولدازا كنهلودلا رعم هد ۳۸۶ یدنوقوا

 قنالولک بوق یچ ماش یلاها هدک دشربا هنب رققشدامرهنع بودیا هبراحتو

 تعاطا هلهجو رهو اجر وند هلا صیلخ ندنطاس# هب راغم یزپ و طیض
 نده بوریکه ماشیرت نیکتفلا سد رایدلبا ظالغ ناعا هرزوا كَعا تناعاو
 ندودنک قلخ بویلبا نیمأت یدالب و هلازا یتیدسفمو درط یاو كن ولع

 ااده بویموق شوب د یتفرط زەم رایدلوا یضارو دونشخ هبت رم لاک
 کس لک هفرط وب توزاب دغ ۹ اکا عم و رص ىدا اع ل دلا سرا

 داععا نكتفلا نکل ی دید م هدیا هیح ول ندفرط قسهدو تعلخ سابلا

 هکلک هن رزوا قدمد تودنآ عج ركع زد بععرد یدراو تودنا



(ERR) 

 یس هبطخ مارب بوروتک هر هضبقیرصع نوکی جندب نوا كننابعش
 هر رفعو ی دوقوا هتسا هللا نیدل زعم هدقتع عهاج یطاش دمو ا

 رهوحو یدتکو لیح هد ره  ۳۰٩۹رهزا عماحو كن رهش هرهاق هد 2

 نیطبلف بوردنوکر کسع « دعب ی دلیا ترشابم هنس انب كنب مصقو
 قشمد هک هنکمان حالفنب ىلع كلذدعب یدلیقرضست یر ینکلام ماشو

 هلا حالف یا نالوا لاو ن دنفرط رعم بوریدلاق شاب یدیا"ندننایعا

 هدنفصت زعم تبالو هن بواوا مرهنم تبقاع ی دلبا كنج هعفد هعنرب
 نوحگا ظفح ندنسایقشا هطمارق یدیشخا روفاک امدقم یدلوارفتسم

  ۱ح ورشمهجو ندنوروک ذم یایهشاس یدردبالاسرا لامرفاو هتسرهب
 هن رزواقشمد الوا بولواردکتم ندنرلغا الیتسا هرصم كته راغم هرزوا
 هللا ىلع هلکمروک ك راد: مکح بویمرب و دوجو هرلنا حالف ناو رابدالک
 هرصع کم ندنا رلیدلیف اليسا هعّشدو لتقف یا هد ۰ تبوصان

 تبقاع بویم هلوب رفظنکل رلیدایا لاتقو برح تاعفدلاب هلبارهوج بواک
 هتک مان نیس ا ندم ندنس هل سق هت از هد ۰ راددلیقتدوع هماشورمک

 هن رزوا كنا ی دلبا ادب تیعج مظعو ج ورخ ندنتعاطا 2 زعم

 یدلیق فرطرب هللا ج وکن س هلاغ بوردنوک یتیرادرمس مان نیکنفسوب
  ۱یسودنکل وا تویلنا تع زع هرزوا كعا لقن هرصم راند ڪم هد

 ندورک یدلبا تکم نوک ج اقرب بواک هیهب رق مان هینادرمس هدنب رقناوربق
 لقن هروب نم لح لاقناو نازخو تلود ناکراو تاقلءتمو ابرقا هلج

 نس هلک ییاره بویلبا هعلکیک یشاط نمرکد یتوتلا تح یدنئوا
 ماقما نیکت فسوب هيلا یوم هب راد برغم هدعب رلیدلبالیمح هی دودررپ
 یشاومو عابنا هلن اب یسودنکو بصا یلاو یب یاک هللادبع هسلبارطو
 "دره اق توکیعْسب كنناضمر ۳۸۲ كر هدیا لحا رع یط هلبا یدانجاو
 اوعد ن الک هنک وا هدک دعا ناو د ادعا ی دلوا لخاد هرصم

 اوعد نددوهد ر یتوت اخ لدیشخا نالوارصم كلم اقاس هک ردشلواوب

 یدوهب مدیوق تناما ناتق شءوقط هلیاوعجاو نوتلارب هي ودنک هکیدلبا
 هدلگرب یت اتتقو راد هرا نس هز اخ بوراو یدلبا مما زعم ی دلبا راکنا

 شلکوس یسوجنا هنادهش ددع یکیا ندن کوک رلیدروتکب ولوب نوفدم
 نوت اخ یدلبق فارتعا ینکیدلبا عس هراند زویتلا كيب هدنرلکدتا لاوس
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( ۸۳۰ ) 

 خد لوا شلوا تباکش ندنرهس اریز ردقوب یمرج كنا هکدید قحا
 اکا امدقع نب یلصا كنلع شمر و مونه یحالعرهس هرزوا بط نوناق

 مدیا شا عنم ندکمربک هماج ینانی یدیا شربت قوفص هبت رم لاک
 ةعفد حاورا نالوا نقتح هدنندب هلبا دامجا سپ یدربک بویلسا یب
 حاورا رشکتین | نب یدباشاوا ضراع نوجا كنا رهسوب بوا و | لاڪ

 یافطا ردن هراح شاک ی یجا هکنوج نکل مدردیآ ریبدن هلیارلیش كج هدا

 قوف یدیدشاوا اطخ هدکمر و بودیار دن هلارلیش كج هدا ترارح
 هللا ندل نعم ) لغوا هرزوا قصو هنن ر ردشملو.عوقو هدنلاوش ۳:۱

 نیلا نالوا هدنا بوقیج هنغاطساروا هنسیسنرا یدلوا (دعهمغ وا

 نالواهدفانکاو فارطا هلمطاب راسو یدربدتبا تعاطا هلمل اب نیقفانمو
 كبنوما رصانیهاشداب سادنا هد ۳۶۶ رایدلوا مار هن رها راک ر سس

 لوسررپ رولک هتفرط نعم ند هیلعج هدنګ |هکرلبدلا هنیفسرب هداردیساعاود

 نر نسحیسلاو هیلج7 بولوا لانضع ندصوصخوب زعم سپ یدیاراو
 هنناعل سادنا بوراو یدرافیچ اعنود له بودیا بصارادرمس یب یلع
 نده ردنکساو راددلبا راثثاب قارحا نامس یرلق دل وب و رابدلوا لخاد

 شمروتک) هی راج یکنچ جاقر و فحرفاو نوجا رصان بواک هنیقسرب
 رفاو بوقیچ هبهرقو ذسخا ید ین ا یدیا شمامراشیچ یعاتمزوتهو
 یدرصان رلیدلبا تدوع هی هیدهم هن و لاوما ذخاو ترضم لاصبا
 یوررب مانرهوج زعم رایدم ه دبا شارب بولکنکل یدردنوک اتودرپ
 عید هدنناذ یدصاب م دق هترازو 7 تودنا تد ر یدناراو یالغ

 هنشاراعالو ورا كنز ترف تونل راهم یار یا

 رز هعلق روو روهشمو یدروکر اشا قوچ بوراو هيلا یوم یدردنوک
 یهتنم هنلحاس طیحرح انو رمدتو رهق یرلشک س هصنو ذخا رارهشو

 هاب زه سپ یدلبا تدوع هلبا هروهشم تاحوتفو هروفومانغ بولوا
 یدلوا تصرف دصرتم ید نوچ ا یربنهسترمصم بولوا كلام هب رغم كلام
 هودروما بولوا توفیدیشخ اروفاک یک احرصم هدقدلوا یسهنس ۸

 ییورارهوجنساوبا هيلا یوم قو | یوم ینیدلوا یراط لالتخا
 هیدیسشخا هدنرللوصو یدلبا لاسرا هلبا یرکسع برغم بت رعو لکم
 هروب نه هئسس لادحو كنج ی هلا یرالوا ناشد رپ و قرفتم یسا مما



( ۳۶( 

 هژزوا لاح لوا یدناشاروک ترضم هیاهذیب و ترادخ قوح یتق
 هلکنا رانوچم رایدوق ید نوی يکيا هعس هلی نویق هصهق روتر
 بولوا ك اله هدنحما نوک جاقرب یدرردا تنذا عاونا بو اش وا

 قلخ هلج رایدلبا مل اع تربع بوریدزکر هشرهشو رلیدی وص یتسد رد
 ال نوف كنب ردپ روصنم راب دلوا نادنخو داش بولوا صالخ ندنرش

 ۳۳۹ هک هدنفوو یدبا شما بارشا هیهسیک بودیا افخا هلدهتقووب
 راب دلبا تع ندودن.کحقل>خ بویلبا هراکشا یربغ ی دنا یس هنس

 مزحو مع بحاص بودیا روهظ یمادقاو تأرج قوج هدراکنجو و
 یدشود بیهم تیاغب ه دنرظذ كقلخ هلغلوا هاشداپ ناشلا مرکو

 هنب رهش هدهم هلا ترصنوب رایدلیا تعاطاو تبح هرژوا لاک هب ودنکو

 بلک ونب تالا یس هرب زج هیلچ هدقدلوارفتسم هدنرب رس بولیق تو
 هژنو جرفنروصتم هد ۳۶۱ یدلباهیحوت هب ېلع نا نیس> ندنس هل یف

 اکا بولوا یس هی راجرب مانبیضق یدنک هرهشیرلکدید الوکج نوجا
 تاغروک ذمرهش یدلا هعسهلس جد ینا ی دیاراو یتبح هبت ره لاک

 هدنا یت> ی دیا ناوارف یر هربسسم بولوا لح قوج یس هچاب و غاب
 زواس هروتوکق جا هودرب یتسهناد ترد هکر واوا لوب ر دّلوا واق جاغا

 هدلوب هدکدلبا تدوع بودیا ثکم ه دنا ماا چاق ر راردیا تیاور وید
 ندنعابنا یدساراکزور قوفص بوغا راق مظع رایدلتوط هشق تاڪ

 هر ودنکن کل ی دلبا تش و دلت روصتم رابدل وا اله ر هسوک هجن

 یداوا ضووا الصا زهصک بودا تیاصا ضم د دشر ندبسوب

 یدلاق رح اع ندنربدن كنلعو یدناراو ییبطرب م ا نايلس ن قعسا

 بط یربغرب یدلوا رحاع ه د نمر دت مزب مدآوب هثعابنا ر وص تشاع

 ردببط قذاح نوجا تیکیرب مان مهاربا هدناورفرلنا بوید زکه ساو

 هدکحدانا تناکش ن دنرهس بودروتک ینا ر وصنم رلیدتا قوس ود

 روصثم یدلرمصا كعامش لا اعاد بودا بیکر ت هم وتهرب هدنګا هششرب

 بولک هما هدانناوب یدلک مون هی ودنک هدک دلبا مایسا تدمرب یتا

 اکارکا بودیا لاوس تیفیک راددید روب وا هاشداب هدک دتسا كمرک و را

 هعیهطاق یدید رد شوا توف هسا یدلرب و حالعر هرزواقلوا مونم

 هدنرلکدتا داره كعا لت ییهاربا شلوا تب ه را د روک بوراو



CERD 

 ناوتا رصف ی دنا ن الغوار قلحا ممد حج رعاو هماقلا رص ب ول وا

 یراج لوا ی د هرکص ن دسنج ورخ تح یدرزک هلیا راجرب ب ویک
 هدلا بودا نآرق اعت ه درهش مان رزوت نالوا قیالو یدمر دنکحد

 هکی دلبا لسیم هنن رالط اب بهذم كل راناو ط التتخا هلبا ج راوخ صعب
 ترهت هرکصندنا یدراردیا ل السا نلتق كمالسا لها رارشا لوا
 كندهمهللادبعوبا هرکصیدلوا یسهحاوخ نخ ها براو هنن رهش

 لالتفجر و ی دراو هن رهش سویقا بوقلاق هدک دّمسوک مابق هننوعد
 _ هتیرزوا هنیلخ «دنیهذم كناو یداشا هلافطا ملعت ناک کهن بودا ادب

 یمان لاعفاو حلو ظع و هقلخ لر , دیک ی دیا بحاو تعِا حورخ

 هدراتقووب رلیدلیا داقتعا اکا رارشا رفاورپ ی دلشاب هکعا باستحا

 عج رکسعرفاو بودو ییافوغ هرکص ید یدبا « دنایح یدهم زونه
 باذع ع اونا ن رلذل اع نوعلم و. ی دلیق السا هرارهش هراب جاقرب و

 لر هدیک ی درریو ن ذا هنا رکنم عیج هنسایقشا و دنکو بی ذعت هلبا
 ه دنس هعاق هب دهم ب واک هد ۳۳۳ و طبض ن را رهش ناورقو هداقر

 ی دلبا تدوع بوبم هلوب رفظ هرکصندقیضل هنسربو هرص اح یدج
 (لیعاسا هللا روصنع ) یلغوا هن رب بولوا توفدج هدنلاوش ۳٣٠

 متکی توف كنب ردپ ندنفوخ كنيجراخ دی زب وبا دوب ی دلوا نیشناج
 بوکح ن رکسع ردش اراهظا هدقدلوا نیما ندهناغلوا بوبلبا افخاو

 نیمأنو صالنخ-ا یرهسشو درط یدب زی واو یدراو هت رزوا ناورف

 یکیدرسوکو مادقا هکنج سغلاب بواوا مدآرداهب و عیجش تیاغب یدلیق
 هللا دز وبا هلک هتسهنس ۳۳6 هرکص ندنا ردلکد لالا قوبسرازیه

 تالو تالو ی دشود هنیدرآ پوزوب تبقاعو برحو كنج هعفد هجن
 تباصا ضر دیدش رب هب ودنک هدانناوب یدمهشربا نکل بوضوق

 ایقشارفاو هتشاب و یدلوب هجرف هدلحمینیدلوا موق رح "یجزاخهنب نکا
 یدلوشرابولوبافشیخدروصتم هله یدلبا موش هکلامرارکن بودیاعج
 هرصاح ندم ههاو یدن اش هر هعلق مانهماک بوزو تم ندکنچمکحتو

 نکردارارف ی راخ رابدلا یدعلق ها شد ورو هله هرکصنولبحت ےظعو

 رکش دج سروصنم رلبدروتکب وتوط یدلوا ح ور بوچوا ندرا رب
 ندنوعلمو ار ز رایدتبادیع هکاب وکو رایدروتکر کت مالسارکسع بودیا

 ( ۰۰ ) ( یر
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 بونوپد كباح نامه زسا قلوا ثداحهنتفر هکیدروک ید یدههم رایدلٌاب
 ۱ شمع اهلی وب رک یدلبالتقو ذخا هلا ببرقنرب ید سکيا كرانا هد ۸

 هلبا لئابق یاسر ارب ز یدررریدتا لتق یب یدهم ههش الب رانا هسلوا
 یرلقدنلوا لتق كرلنا هدننیب لئابق ه دعب یدیارلثء وق هیارارب یزوس مامت

 یس هلج ی دهم نکل ی دلبا ر وهظ بارطضاو شد وشق رفاو نوا
 رکسع هی رزوامصم هد ۳۰۱ یدرب و ماظن هکلمو عفد هللا بب رقتررب
 هماتک هد ۳۰۲ یدبا شلوا نایب هدالاب ینییدملوا باب رفظو لاسرا

 یدهم هلذلوا هبروز ه دناوربق هنسک مان فسوب نب هبورع ندنس هم اظ
 ناشب رپ نی رراسو لتق ینیرلشاب هپ روز كرلناو لاسرانیرادرم» مان بلاغ

 حورخ هسک, هنیرزوا هلبا ی وق هيب رغ مولع ضعب ی دهم وب
 لح قّصالم هارد هددنس هنس ۳۰۳ بودیا حارسا نکج هدا

 هل لوا س ی دا۰ دنلکبش هرب رجرب نوهیح یک یس هیآ لا یدلوب

 یدایا نیصحت هلبا قدنخو روس مظعو انب یرهش یرلکدید هب ی دهم
 3 ماع رد هرزوا قلوا راطنق ز وب یس رب ره كتر داف یسوق ۵.13 تح

 | یدید م دابا نیما ن دن رش كيج راخ لوا یگ دالوا هت ددا ه دق دلوا

 العى ا قوا رب هتفرط هرق ند هعلق هکیدتا او
 لاق یدد نم هک هب یر رواک لد هلو هس ؟ لوا هتشيا بّولبا

 ا ا یی هعلق ب واوا یهنم لد هلع لوا هدک دنا ح ورخ دز وبا

 ین رحم رک | بوردنوک رکسع رارکت هنن رزواصم ی دهم هد ۷

 یرلنا بواک ندنفرط هفیلخ ردتقم مداخ ساوم هنب نکیا را ڈار ست
 ۳ یس ردشسلوا توف هد ۳۲۳ یدیاشلوآ ناب امدقم ید | درط
 ۱ قود كتاب هنر ( دم هللا اب معاق لغوا ردهنس ۲۶ یتدمو

 رب سو ی دابا راهظا هرکص ندکدرو تشع هن روما ما بودا مک

 ۳ نکیا شعا روه راهب روز رفاو هدسایا رط ه دعل یدلوا رقتسد هد الح

 ۱ 2 و هلو رط برو ی رادرسر ماتر وسام ی دلوا عفد | تلوهس

 ْ مانغ هجن بوردنوک هنب رافرط هیئادرسو هونج یخ د رکسع رس

 یک یدردلوک رکسع مد هنی رزوا رس هه هلعد رلیدلنا ذخا نوصعو

 تدش كيج راخ دنر و ه دق داوا یس هنس ۳۳۳ یدم هلو رفط

 لقوا كرحانرب ن داس هل رک هانز هدنلصا مدآوب یدلو لاک یس الیتسا و

# 
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 تاداسو ر دررتهو تباث یرلمسد كراتوب مارح كتو مالک هصالخ

 هکرد هلبابب رقت وب یرالوصو هب رفعرادد كرلنوب ردةف یرللوا ندمارک

 بیغرت هتعس ندنا ياخ بول اغوح یس هعیش هدنراد برغم لدم ندرلب ولع

 تصو هب یدهم یبغوا قفالخما هدقدلوا توف دعو یدژردیا

 كلذ دعب یدلبا مالعا یعیدلوا یسهعیش ه دنر اد برغم كودنک و

 نالوا یهاکرارق ی دهم نیغلوبعویش هدنتفو هفیلخ نتکم لاوحا وب

 هنف رط یسلاو مصم هدنلوصو هرصم و رارف هتفرط برغم ند هیس

 هدقدلوا دراو يا هدناب یدخا هدلم ییددناوب كتدسهم ندیفتکم

 ی دا رارف ندسبحو قالطا بولآ نلامرفاوو ذخا ینا هدتیاور ضعب
 لوصو هدنتروصرحات هن رهش هساملعس-یجد ندا ردنا نالعاود

 سبحو ذخا ییسیکیا هبا ی لغوا بولی ینا علا نالوا یسلاو بولوپ
 برغم بولک هروهظ هنس کمان هللادبعوباندنس هعیش كنا نکل یدلیا

 ندسنح یی یدهمو مخفی د ییهساملص یدلک كر هديا اليسا هنب راتالو
 هلرهدبا اکب و ید روب هک وا هدایب یسودنک بولبق راوس ناو جارخا
 هجوول یدرتسوک هقاخ وید ردوب هفاخ مکیدلیا توعد هانعس یزس هتشدا

 رفت هدقاوا بانلوا دادعا نوح ا ودنک یدهم بوتیح هب ودرا هرزوا

 هکر دهل وب یر هلسلس كتهفناطوب یدلیالثق بوریدلوب یعسدلاو یداوا
 رووا رڪذ ٤ هلک یکلوا ( زر دا رک ذ هد هلک یکیا یرلذوب زب )

 بولو ا رفت ترد رل وب رد هدنرک ذ رندا مکح دن ابد ترم ندهورکوب

 هرصعو۲۹۷یرروهظویرار مشه دهم گو هداقر هدادتایرلکللاراد

 راشم یرالوا ردشلوا هنس 1۶ یرلتماقا هدرصمو هد ۳۰۱ یرللاعتا

 هتقالخ رب رس هرزوا حورشه هج و تولوا ( هللا دبع یدهم ) هيلا

 فارطاو رب رګ یکلام بوروق ستر تئطلس هرکص ن دک دانا سواج

 قرضتو بیئرت یماهمو مزا ولراسو لاسراو نییعت الصحو رلیلاو هفانکاو

 راردم ون و باغ اون ندا روهظ یر ن دندمر هدنراد برغعو یدلبا

 ماکشسا هخروما كر هدیک یدلبالاصیتسا ن رلود هسراداو متسرون و

 یشادنرفهلباساسلاوا نرب ودیا لیص قفالخ وب هیودنکزامدقم بورب و
 سااخ ییدهم یجدرلنا یداوا نمریدتسا هلخادم هشدارپ یهللا دبعولا

 هکعد ردلکدوب ی دهم رمکیدتا توعد مزن و تمذمو لصف هدلفاحو

 كندهم (یدهم) +
 لغوا

 (ر ارت دج عاق (

 یلغوا كرازن دج معا

 ( لیعامسا روصنم (

 ییغوا كالیعاعساروصنم

 ) لګ :رعم (

 یٰلغوا لد نعم

 ( راز ز رع)

 )ر وصام کاح)

 يلعوا لروصتم کاح

 ( ییعرهاط)
 ییغوا كنيلع رهاط

 ( دیعع رسصانع (

 (دج) و (دجالعتسم)

 ( روصتم سهار

 ( دیجا دبع ظفاح ) و
 كديعلا دبع ظفاح

 یرالغوا

 ( لیعامسارفاط )
 ( فسوب ) و

EE) ( 

 ) هللادع دضاع)



(4۰) 
 . بولوا كاله م دآ یرادقم زوب كس ندجاح یدشوکود هلا جاحربماو
 فن سرب هله یدلبا ترا ییایشا نر هللا رل,دلبا رارف هب هکم یسادعام

 یدک (دج هللادبع وبا ( یردارب هغ رپ بولوا لاله : اف هدنروح

واوا كلاس هداستعاو لط كلم یک كنا دوت
 ۱ هنن رزوا كلا هقیلخ زعم ب

بوراو رج هدن لک داک یدردنوکر کسعرفاو
 رم هدناو ط.ط ین هماع 

 ی دلوا نیشناح ( دج ) یردارب «دقدلوا توف CE E ی دلوا

 1 (نشح ( یلغوا یشادنرق هش رب تولوالوتقم ناو هطءارق ج دوب

 لغوا هنرب ید كنا (دجارفعج وا ) یلشوا هنرب ىج د كا

 . بواوا (دح ) یلغوا یشادنرق هشرب ج د كلا ( دم هللا دیعوبا )
 رلب دلوا ضرقنم هلا یرلطف الیتسا هراب د لوا هطمارق هدنتفو كنوب

 توف یی ل وتقمییکس شکیا ررپ بویمْک هتموکح یسادعام ندرروک ذم
 یرقم رب وب ردهدنرک ذ ابط اط وس ندرل ولع ) هلک یکیا ( ردشلوا

 یرللوا رد هدنس هنس ۸ یرروهط و هدعص و اتص ه دنع

 ر دی راترمض> ىلع ترمض> یسانا یجب زکس بولوا (یداهلا ع )
 سا همطخو NE ح ورح هلا تماما یاوعد « دنع هدرون نم هتس

 یلغوا هیرب بولوا توف هد ۲۹۸ یدیامدآرعاشو بیداو هیقف بواوا

 هدشنامز یدیا بیداو لضافیک یردپ دو یدلوا ( دخ یضن ره )
 یردارب هش رب بولوا توق یدو هد ۰ ردشع | روهط ه روز

 ماظ هن رل هراد ردندارمش لوڅ یدلوا نیشناج (رمصاشاا دجا)
 یدلوا ( عملا نیسح ) یلغواهن رب هدفدلوا توف ردشمرب و دیدج

 مساقلاوبا یدلوا ( راتشیساق ) یشادنرف هن رب بولوا توف هد ۹

 ید كلا (یداهلا دح ) یشادنرف هنن ر بولوالوتعم هدللا یادم

 یدلوا ضرعتم یراتلود هلبا كبو بولوا"( دیشرارفهج ) یردارب هن رپ
 7 ناوئعر هدنرکذ رایمط اف نالوا یولمصمو برفم ( هرقف یجندرد )

 مظع رب وب ردهدنن اب برغم ( ناونع ) رده رزوا لیذرب و هلکیکیاو

  نک د قآ ی سلاعمو طیحرح یسیب رغو رصم یسق رش بناج بواوا تیالو
 یدیا شئلوا رک ذ «دالاب یلاوحا ر اس رد دودح هللا هیرب یسیونجو

 فالثخا قوح یف ارخاو الوا هدنرالوا د لآ بسنلا حک کت هغاطوب
 ردشٌملوا درس هرشک هلدا ندنیفرطو عازن هجن هدنرا بانا یالعو
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 هسداز اج ردیسسرکكنيلقا زاجج ر ولد جد هکب اکا هکی رهش هکم
 .دیلا"بناجو مزلقرح یسیب رغ بناج بولوا هیحانرب ن ادب رعلا ةر نج
 ړذلا هن رهش سلاب عقاو هدنرزوا یرهذ تارف هدماش دالب صعب یدح
 هکرددودح هفوک یسقرش بن اج بولوا د٤ هی هفوک ندنا هر هبحر

 رولیکچ یرغوط هنب رح هللا یلحاس سرافرح ندنآ هب هرصب هلبا تارف
 برن ردلخاد هد هرن زج ځد یرلتالو نع رد دنهرګ هدنفرط یوئح

 زاح ندرلنازب هدلعو ر در هکلازاح ید هماع و نرو

 فئاط بواوا نہ دج یسیونج دح كزاج هکزردیا رکذ یب هماعو
 زا هم اهن هکردنع لحاوس ضب و مزلفیسیب رغ بن اجو رد هدنوب
 ماشو هرونم هندفو بزب یسااعم بناج و ر د هدنوب یراغاط كنا و

 بولوادجت "یداوو یس هيرب هفوکو نب رګ یسبقرمش بناجو ردي را هب رټ
 ندزاح لحاوس یرهش نیدم ردشلوا عقاو هدفرطوب هماع و زاحج دخ
 بولوا برق هبهکم هل> ره یکیا یرهسش هدج ردیارخ ن الا بولوا
 یت اث ملقا یررهش عرفو فاطو منطب و رح ردەلکسا

 ندبرعاا ةرب رجرایضعب هسلا یبهماع ردندنسهکلا زاج بولوا ندنلاثو

 قرش راردیارب رګ هرزواقلوا دودعء ندزاح رلیضءب و تلالارب لقتسم
 ردلئام هتدرط لام ندهکمو هنتعس نونح ند هدم بولوا هدننس برغو

 بواوا مدآرفنر نوا هرزوا یودتارکذع وملا بحاص هسیارضی> اونب

 هدعب هکم یرلتموکح رقم كراو 4. ردهن رزوا لاونموب یرابس
 هنس ۹٩ یرلتدمو یرهنس ۳۵۰ یرلضارفناو ۲۵۱ یزروهطو رح

 بودنا ج ورخ هد هکم هد ۲6۱ كاقس لیعاعسا یرادتا ردشلوا

 كنالیعاعسا یدلیارارفهسوک نالوا کاح هد هکء ندنفرط هفیلخ نیعتسم

 ضبقو ذخا یییهنب رخ و ی همرکع تدب "هوسکو امت نی رهن اخ كنعابت او
 هیدشدم بوقلاقو ی دلبا لیصحو عج راند كب زویکیا ندیلاهاو
 ةرصاح ین همرکم ٌهکم بوئود هن ی دلبا افتخا یکاح هنبدم یدراو

 هقلخ رایدلوا لاله ندْشطع و ع وج را هسیک قوچ بودیا قیبضتو
 كراج نالوا هدنا بوراو هپ هدج ندنا یدلوا طلسم البو تثحم مظع
 بوئودو ی دتا عطق یرناخذ كجهلک هیهکمو تراغ نیرایشاو لاوما

 موحش هش رزوا كرلنا لیعامها بولوا هدنافرع حح ی دلک هیهکم هغ

 كرضیح الا فسو ٤

 ترضح ی دج یجندب
 ر دیلع
 كل رضیحالا فس ول

 یرالغوا
 (كافسلا لیعاسا )

 ( دجارفوبا ) و
 ( دم هللادبع وبا ) و

 (میهارانسطاوبا ) و
 e و

 كد هللادبع وبا

 یرالغوا
 (فسوب) و (دمخ)

 ( مهارپا 2و

 یرالغوا كتسوب

 «مهاربا) و ( سردا )

 (لیعاعسا) و (نسح)و

 (نیسح) و
 لغوا كنب ا نسح

 (دجا)
 یرالغوا لدجا

 )ر
 یلغوا رنج

 (مع)
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 هلجزا ردراو یس او م رام هدراکنج هک بواوا ندنراراداوه در ےس

 ب وکروا ن دنفص لیفرت ۲ ه دک دلا كنج هلا یھ اشد 5 هز رض ره

 هک وا بوراو ورایاو یدنبا نیدلا جات نامه نکن شقوطزوب همازهنا
 لواو ی دقبب بوران یت راق هليا ره و ی دریک هنتلا یت ر اق كف ناک
 ی دردنودزو رالیف ن الق هفت ۳۳۹ ید جاق ر هرزوا لاونم

 ندلا جات ہوظعے وہ و یدلا یه زر ےس بواوا راسکنا بیس هتم دو

 ندنرکسع اطخ هد ۰ رس ید هعفدرب یدلواهلدتس تلد نامه

 یکشابزبس ههاشداب بودا قارادافو ندلا جان تفو ینبدلوا مزرهنع

 بوج اق رجس هیقطا یف ی دید م هروط هدزکماقم رس ن كراتروق
 رایدلبا ذخا یتا ںواک نکس هک هبتروش یدروط هدنتلا لج نیدلا جات
 هلل و هرس ندلا جات بواوا رادربخ ندنیفبکو ناخ روک هرکص
 یدلبا مارکاو قالطا نوا یتیدلوا رداهب هدنسفن بودیا قلنا رهم

 قاصتاو لدع هنسناسکسو بولوا رم هدانز ندهتسزوب نیدلا جاوب

 لغوا هنر «دقدلوا توف هد 9٩ هرکصت دتموکح دن رزوا

 بولوا م دآ افس و لاظرب ی دلوا ( دجا حلا وبا ندلا سس )

 تج يه ا وک د هنس رب یدلبالو هد هکر رب یی راشادنرقرفن شد نوا

 بودیا ترفن هلا تیلک ندودنک قاخ سپ یدکچ لیم هنب رازوک بویلیا
 كنشادنرقیعا لوا هنبرب و لتق هلبا بی رقنرب یئاو یقافتا هلبایم هریشره
 بواوارم** بد رق هر هنس نول تا رلبدت | بصذ دلا ج ات ییغوا

 3 ضب كلا هانمزراوخ هدنرخاوا نکل یدلبا تموکح هنس یللا

 توف هد 1۱۲ لصااو يدلوا یراط فض هنتلود هلغلف الیتسا
 هدحالم یدلوا ءاق (۰ اشنارهشندلا نیم ) یدیفح هنن رب بولوا

 كرلنا بودبا ظرغ نیع السم هلکعاارغ ق وج هت را رزوا یس هفناط

 یدک ( هاشمارهبندلارمصن ) یوا هن رب و دیهش هدنلا یسادقر
 دوڅ ندلا نکر یردارب هش رب ب واوا لونقم ه دنس هنتف

 بواوا لوتقم هدتلا ران ان خد لوا ند همسک قوح یدک هاشذار
 نددینسح تاداس ( هرةف یعجوا ) ی دلبا طاست رلبمکنج هتالو 1

 ییا ر د هدنررکذ ابطابطوت و رضیحا ونب ندیاتموکح هد همام و هکم
 هکنوساوا مول»۰) رد هدنلرکذرضی-اونب ( هلکیکلوا ) هنب رزوا هلک



(trv) 

 هب راحت تاصف دلاب ه درانیپ بودبا ن ایصع هنبر د ره اط هيلا یوم
 ناتج هلا تیاکرهاطتبقاع یدرواک بلاغ فلخ هدنکا یدلوبعوقو
 یدلکبودیا عجرکسعرفاو هنشاب هدناو یدابالاقتناهن امرکو كرت نالو

 نامزر ی دناق هپ هعلقر ینا بوزوبو ی دلیق هب راح هللا یردپو
 تلاعسا هنولغواو یدلبا كولس هلاتحا هن رط فاخ هرکص ند هرصاح

 هنتلا كن هعلق ه رزوا كعا ماست هو دنک یکلم بوردنوک دغ اک یمآ

 هر وص مدقم یدنا یغاشا هلا مدآ جاقرب جد یسودنک بودروتک

 ودنک و رلیدلبا ذخا یرهاط بوقیج یدلیا تراشا یدیا شع وق مدآ

 ۳۹۰ فلخ هکردیارکذ هدینیم مرا یتعنکل ی دلبا لتق هللا
 یرابتخا نالو ه دقدلوا هح أصم هلا دو هلو دلا نيڪ هدتخ راب

 یدلوا لوغثم هتع اط هد هشوکرب بوح دی مصق « رهاط یلغوا هلا

 ندنسوژرا تنطاسو کالم ا وک بودیا اب رراهظا هر هلودلا نیع یدا رمو

 دلکعا نایصع اکارهاط هرکص یدیا كمرتسوک نتروص كعا تغارف

 هدک دلکو توعد هلیس هزاهب كعا تبصو یرهاط بودا ض رات فلخ

 هرهاط ركع ردشلوا توف ه دسح ی دلبا سبحو ذخا هلفغلا ىلع

 نیع هد ۳۹۳ بولوا نادرک ور ندُفلخ هد هداموب هلغلو ایرلتیعو هق الع

 زرهدیا تعاطا هزرمس ی هلج زس ه دا طبض یتبالوون بولک هب هل و دلا

 لیفو هرصاح هد هعلقر ینا نوکح رک نکا دو# سا یدلک رادغاک وید

 دا دعسا ند هعلق ځا فلخ ی دلا ی هعلق هرشط بوعب یس و هلا

 هدنرهش ناجرج هللا یرایتخا ودنکو یدرب و ناما اکا دوڅ بودیا
 یدلیق لاسرا هفرطاوا هلا مارکاو تاشیعت ین وتسم هرزوا قلوا قم

 لواو یدلنوق هنسبح زوک بوئوا ماهن | هلیا روما ضعب هرکص نکل
 طبض هلودلا نیم نتکلم بول وا ت وف ه دنیج ر ۳۹۹ هن رزوا لاح

 نامز دعب ی دلبق لست هرهاط یدیفح كفلخ هاب یت افلختو یدلیا
 ههاشکلم للغواو ن السرا بلا دح وب ب ودبا روهظ قاود هقج الس

 هزات سک" نالوا شوروم کالم هللا ینواعم كرل:ا بویلبا تمدخو باننا

 تدمر هدتموکح دنسم هرزوا ح ورشم هجو ( رهاط ) یدلوا كلام

 (رسصن لضقلاوب !ندلاحان) یلغوا هن رب بولوا توف هد ۶۷۹ وتءاقا

 ناطلس ی دیا مداراک هر و لضافو ل اع و فیفعو لداع یدلوا عاق



 ( ) ٩

 یدلبا لاقتنا هفاطلا نصح یسو دنکو ماست یراصح «رزوا یار

 تدوع هنب راتالو وند درون یتحعص یرکسع اراخت هرکصندیآ یکبارب
 یسودنکو حارخا ندتالو لواخیسحو یدک ورک هدانئاوب فل تودنا

 . لغوا هد ۳۸۱ بولوب دابدزا یتردقو توقو یدلیا طبض یتتکلم هنب

 نکل رایدلیار س ی د نس هکلا ن امرک بوراو ی دردنوک یو رع

 یردب هدک دابا تدوع امزهنم ورع بوالوا عزت ندالا هن ند همک قوح

 ردقوب ی دلیق یس ودنک ینب زانو یدلبا لتق تبقاعو حب وت نوچ اکآ
 كلذ دعب ردشملوا بارغتسا یسکا كلج ر یب هسبنروب ہلبا لّضفو لع

 ءاضق هدنات 4 نکل ی دشود هن ادوس رضس نالو نامرک فلخ
 ی رادافتعاو نظ نسح اکا كلخ هلج بولوا هسک ع روتمرب ندمالسا

 عنع ند هب راک هلا ماللسا لها نوعا كلءییلخ اباد هلا یومو یدیاراو

 یانالوم هرکص ید هدیک هنب رزوا نامرک لاک ن دیس كنا یدردبا

 ی او بوکح رکسع هن رزوا نامرک فلخ بولوا توف امو“ هیلاراشم

 تدوع یسودنک بولوا اهیعس نکل یدلبا ذخا ندنرللا یباون كنهلادد

 نیکتکبس دوڅ فاخ رلیدلیق دادزتسا یبالو لوا رایلید هنب یک کودتا

 ٠ هلا لیععسا یردارپ د وج هرکص ب ونک هنب رزوا تارادم تدم رب هلا
 لاسزا ی رهاط لغوا بودا تصرف زاها هدقدلوا لوغْشم ههر راح

 كدوراهدلب وب هکیدلیا ذخا یی راتالو شوب و ناتسهق بوراو یدلیا
 هدد داوا فرطر یلاغشا لدو ی دا یصاخ كجا یرغب یس هجوع

 هلغلوا نوذ أم بودبا ن اذیتسا هدناب صالتعسا ن دنلا كفلخ ینیراصاخ

 بلاغ بودیا هب راح ها ره اط ی دلک هنب رزوا جشوپ بوکچ نی رکسع
 نیکعا قیضن ن دندرا یرهاط ب وشود هنسادوس بیقعت نکیا راشلوا

 ی دلبا موجه هنب رزوا كجا یرغب بویلیا نانع فطعرهاط یرورض
 ربخول یدک یتشاب و تا ی ندا هلا ترضر و

 لایممح ۵ لاک ندنعیدلوا لوتقم كنسهحوع قعلوا یعوعسم دو

 هرمعاحت مکح هددیهبصا علق ینلخ بولکو یدلیا عجیب رکسع بولوا

 لامرفاو هل رب نایتسا بولاق راحان فلخ سپ یدلبا قضت هرم ماتو
 یوقو دهعن هکمر و لام ردق یدا ره لدو ی د هنس رهب و بور و
 یلغوا كفلخ هد ۳٩۱ رابدلوا هلاصم هرزوا هجو وو یدرپ ورلنهر
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 یکی رک ندییسوب _یدیاشاعق ببیطتن رطاخ هلراشز اونو شمراقیچ هتخت
 هتف قلخ ناتسعس هدقدلوا دادس 5 لاب هل | یوم بود! باستا

 هرزوا بانتحا ندتءا طا هب یرغ ندنیل ونب بویلوا یلاخ ندنارطضاو

 یاو ه رزوا ناتسهس یدحا سصا هللا آر كنلود نایعا هلا یرللوا

 نکس رلنوب ( دصقم ) یدلبا تموکح هدنا هڪاوا توفو ی دلیقبصذ
 ۹0۲ یراهتناو ۳۱* یرادعاو خم رز یراکللاراد بولواهسوک رفت

 ( كدجا ) ٩ رددنرزوا لاوتمو یرل, و رد هنس 14۲ یرلتدمو

 ( ٍفلخ ) یلغوا هنر «دقدلوا توف ی دنل وا نایب هدالاب یاوحا
 هجن دنا نولوا الضذ "ی موا بو لصافو ا یدلوا نیشداح

 هددلجزو بولوا مججالع هلدطاب هلج زا ر دشعلوا ف نصت راباتکربتعم

 جردنم هدنجما كلا ايشا نالوا مزال هنفلوا عیج هکر ثیدلیا فلات رمسفتو

 فصوو حدم ها هناتطدناصةایداربهاجو ارعشریهاشم یهبلایموم یدیا

 كنا دم عدد و یزراوخ رکب واو یک حفلا وبا ندهلج رد راما

 هضد رف یادا هدنسهنس ۳۰۳ فلخ ردراو یر هدیص رم عذب و اب

 م اقمعاق هن رر هدن اتم یرهاط یرهص بویلبا تع رع دفن رش

 تدوع ندج فلخ هنس یسنریا بولوب توق ندبسوب رهاط یدقارپ
 حوت نٍ روصتم بوراو نیکعا تغلاعو نایصعاک ارهاط « دک دلبا

 ره اط كعاک هن رزوا ن اتم هللا یدادما كناو داد ندیناماس
 نب رکسع نکل ی دلبا طض یتکلم ورک فلخ تولیکح هدفرطنارفسا

 هنب رزوا ن اتسم بولوب تصرف ورک رهاظ هلکعا قی رفت هفارطا
 رفاب د هءفد وب اکا روصو ی دتک هیارانخح ورک فلخ ه دک دلک

 هلغلوا توفرهاط هللا اب هدکد لک هت رزوا ناتسهرارکت بورپ و دادما
 هروص ما بوراو نیس> غوا ل ره اط ی دلبا طط یی الو فلخ

 دتع یقو نکل یدلوا رقتسه هدناتسم كالم فاخو مرکم هدننابو الا

 قیدوبع کودتا ض رعو الاده یودتا لاسرا هتف رط رلزاماس هلغلوا
 ناتسجم بوشوق رکسع هنا كاسح هبلا یعوم روصنمربما هلکع | عطق
 هداموب و رلیدلبا هرمصاحت هنسیدب هدهعاةرب ینابواک یدردنوک هتب رزوا

 هتک هرمصاخ هنس رهب ارز یداوا ثعا هنفعص كاتلود هن اماس

 كنابحا ندب فلخ هدهب یدرولوا فات یزرک-عو هن نخرفاو قق

 ٥) ( ( یر

 فاخ ندجندجا ٩

 ٹی نره اط نا
 لغوا كل دجا

 ( فلخ )

 یغوا كفل

 (رهاط)

 ییغوا دل ره اط

 ( در
 یلبغ وا ل دع

 (رهاط)

 غوا لرهاط

 ست
 یرالغوا رهن

 ) كوالا رع دج )

 (دجا ندلاسکم) و

 ىلغوا ككوالا رع دع

 ( برح كولا جان )

 یلغوا تاكواملاج ات

 (ندلارصا )

 یلغوا كن دلامعات

 (ماشنارهشنیدلانیع )
 تهاشنارهش ن دلانیع

 یرالعوا
 (هاشمار هب ن دلار صد )

 ( دوڅ نیدلانکر) و



( ۲۶ ) 

 ناتسس ناتسجم هکنوسآوا مولعم) رد هدنفب مع یرالصا كنهعشوب و
 عقاو ندنلان لقا یررهش هلجج بولوا هکلا عساورب رارید یخد زورهو
 راقا اوص هدنرافاقوس بولوا ےظع رهسش مان ج رز یسبسرک ردثلوا
 بونجو ناسارخ یسن رغ بناج كن هکلاوب ر دالکم یرازاپو وشراح

 اعطق بولوا رارعصزود هلج ردناتسدنه یسلاتهو هب ر نسقرشو

 ر دیا لقن هلحترب ن دلحم رب یوق بوسا راراکز ور دی دش ر دقوب حاط
 ر ولوا هرزوا ترفو یسامرخو موزواور انا بولوا تیالو قلزوجوا
 ناوک یسسرک ردتالو قللوب تباغ بولوا یغاجمس كوي رب مان جر
 شغرد شاوخ ردرلنوب یرارهش روهشم كن اتسبس ر دیرهش
 یرعو شب ناسقط یوط كوب تسب ناورس یاطاانصح
 تردنوا هنزرغ ندنا بولوا هدنرانکی رهن دنمدنهو ردهجرد شب زوتوا
 روهظ ن دنوب یولم هب رافص رد هدلب كجوکر سرع ردهلحر
 نکس تسب و هلح ره ترد نوا :اره ندخ رز نالوا كلملا راد یدلبا

 ہدنخ رات یکیا ییرکب ادعا ردهل>مم نکس جد یدودح نامرکو هلحیم
 هبا یرلعا دهع صقن یدلبا عطق هجارخو حف ورع نب مصاع قیالو
 لها نامز دعب یدلا هلا هدیدش هب راحت د از نب عیر رارکن هد ۱

 تقاع بودا اليسا ر اة ڪڪ رارکت هلبایبس نتف نالوا هدنندب مالسسا

 یرالصا هسدا كن هموق رح هبعش ی دنلوا افصتسسا هدنرانوک ت الملا دبع

 مان فاخ هدقدلوا لونقم رهاط یلغوا لر افص ثیل هکردانوکوب

 بولوا رللوغشم هنس هب رت كناورعو بوق یرهجوع ی دل اق ییغوارب
 ماند بولوا توف جد لوا یدرردبا ماد | هدن امدخ یثرج ضعب

 كورج هلی یسکیا بولوا یدلورب مان دجا ید كنا ی دل اق یلغوارب
 نامزرب لوذتحو بوکتم دجا بوتلوا لتق دجم ءرکص راب دلوا هدنتمدخ
 ندراین اماس یدنا نانان تسایکو دشر الع هدودنکن کل یدنروس
 هرزوا تفادصو باسنا اکا دجا هدکد اک هت اره لیعا ما نندج ا رما

 هدقدنلوا لتف دجا ریما هدسعب یدلبا برقت هبت ره ل اک هلکعا تمدخ

 رص هدنشاب نکسزونه رلیدت سا تع ا تعب ندرصن یلظوا تلود نایعا

 یک ماب ی د نب زس نیک شحوت هل هدهاشمیتلتق كتب ردپ تولوا
 بولا هئن زوما یتا دج ا روک ذم هدک درتسوک عانتما ید نکسزتسا كا لتق

 ىا فف ینو کتک
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 ورع ردشلوا هنس ۲۳ ین دم ی دلبا لتق ینا هدقدلوا لخاد هدادغی

 ندنعاتا یدا مدآ سایہ ادب دش بولواروک یزوکرب ناب هراق تب اغ

 یدر زلوا رداق هککود راکم دک هک دارا ا
 رر هلن اب كنتلود نایعا هدنرلکدوس و ردبا تبن رت بولا را هلوک ك جوک

 هور قی رارسا كرف رحلوا بولوا سوساج راناو یدررب و سشکیآ
 ح ورشم هجو یدرا نه هلوا نیما ندنا هدنراهنت قلخ سپ یدرارربدلس

 یتیدیفح مان ( د نب رهاط) بولوا عججیعابن اونایعءا| قع وارسا هرزوا
 ییاون كن هفيلخ س هکلا سراف هلکنا بوراوو رایدلیاسالجا هنماقم كلا

 یمولدازا ودنک یمراف نجوا یعوعسم تن هقیلخ رلیدتا عزت ندنرادی
 بویم هلوا رادیاب رهاط هدنلوصو یدلیق لاسرا هلبارکسعو هیجوت هردم
 كسرانو لاسرا همانتعارض هنفرطهقیلخ هد ۲۹۰ هدعب یدلکح هزاتسه"

 نکل یدناوا هیجوت هیودنک نیکعامارنلاو دهعت هکمری و یتعوطق»لام
 هروما هتسسک مان ثبل ییغوا یسهجوعتن ردب هلغلوا لوغشم هلو وهل

 هتفرط هقیلخ هاش ودیقوذخا یرهاط هد ۲۹۳ هک هل وش یدلوالوتسم
 هدرلنداوب ور ند هتوا هک هتسکرب مان E ا یدردنوک

 دصینا ند هلخادم هروماو هبلغ 2 ب ولوا تس دمه هللا ثيل

 هفیلخ ردتقم هدةدلوب لوصو اسوبح هدادغب ره اط ی دبا شعا درطو

 رادقمرب هتشاب بوراو هناتسجس ثیل یدلیق هیجوت هب یرکبس یسراف تانا
 یسنوم یخ د هفیلخ ی دلا ندنلا كل یس راف بواکو یدلبا عج مدآ

 یرکبس هدناجرا بواک یدردنوکن وما تناماهب یرکی- هلیارکسعرا دقمرب

 موجه نشد یربغ هن رزوا سراف نک رواک یخ د ثيل راب دلوا عج هلا
 نکر دیک یس ودنکو یدردنوک هفرط لوا یتکولب رب كنب رکسع نیکعا

 نامزرب 71 تعشمو تح ےظع یدروتب یو بولی را ندنرکسع نوکر
 هنس هظفاخسراف كنودنک یرانا یدقیح هنرزوا یرکسعكسنوم ا

 رساو ذخا هدک دشد ربا بب رق هلبس هظح الم قلوا رکسع یک هدزدنوک

 ءافکو قالطا هرکص ندسبح هدیدم ت دم بوروتک هدادغب و رلیدلبا
 هر رافص ( هلکيعبا ) ردشلاق یوم هد هشوکر هللا تاثییعت یرادقع
 ناونعر رد هدنرکذ رلندیا تموکح هدنس هکلا نات ڪس ندنهو رڪ

 رظندیا ح# یناو هدنابب ییالو ناتسف» ( ناونع ) هنیرزوا دصمریو



( ۶۲۲ ) 

 یشادنرف هنن رب یدلوا توفندضمم لوا بویمرب و اضر رلیدتسدا كع |

 همانرمسشم یییدایقناو تع اطا هفرط هفیلخ بولوا اف ( ثیلنی ورع )
 ناتج و ناسارخو ناهفصاو سراف اک | هفیلخ قفوم سپ یدردنوک
 هرکص یدلیف لاسرا روشنم و تعلخو هیجوت نب رهکلا نامرکو دنسو
 كدرطاواو لزع ندناسارخ ین | بولوا كاننضغ ندصوصخرب هد ۱

 هورگ هدنرلروضحو هدافاو مالعا هرلنا یصوصخوب و عج یتیراجتو جاج
 توردنوآ ؟رکسع هرکص دنا یدلنا نامرف قوا تل یخد هدربانمو تل

 هفیلخ هد ۲۷4 هدب رایدلا تهنع قوچ ندنسودراو رلیدزوب یور

 بولک كد هزارش هفیلخ یدلکج هن امرکورع بوکچ رکسع یمودنک
 ورک نتلادا ناسارخو ی دلبا وفع نهانکو رک هد ۲۷۰ یدنود هی ورک

 نسهلجج هرکص ند هدعتم بورح هلبا نیفلاخحت تدمرب و یدربو هیودنک
 دضتعم سد ی دليا افصتسا نس هکلا ناسارخ هلاب هد ۲۸۶ و عقد
 دضتعم هد ۲۸۰ یدلیق مارکا هلبا یلاسرا الادهو هرخ اف علخ اڪ |

 هنفرط لیعامسا وا تول وار دکتم ندنآ نوعا صوص>رب

 زوتوا ینا ی بولک ها مدآ كب یکیا نوا لیع اما یدردنوک يا

 یدیا شب هنا ترس یشابرب ورع یدلوشراق هلیارکسع زواج ندکبب
 بویم هديا طبض هل-هجو رب نش اب كن | ورع هدک دکج فص رکسعیکیا
 ربسا لادجو كنج یب و یدرکه نس هنروا كنب رکسع نمش دات قر هیاس وا

 هن رزوا نکیا سوبحم ورع هکر دب ورم) رادلواقرفتمیرکسعو رلیدلیا
 شعاراو یم رادقمرب كف رج یدتسیا ماعط ندهسوک نالوا لکم
 ندکلوح بولکباکرب هداشئاوب یدتک هغقا شنا بویق هکلوحرب ینا

 یدنک بوروتوکی کوچ هج هل بوچآ هنب زاغوب یلوقنکرید لا یتا
 نوکی نود هللا ن اڪ هکبدیدو ی دليا بهت بوق اب هلاحوب ورع
 د رویا تیافک هود زویچ وا نوجا لقن تبالا حط بولک ج رخ لیکو
 باک كچ وکرب یزمخطم نوکوب ی دیا شعد ردجاتح هب هود 7

 ردانعم قج هلا تربع یخدهسیا ع ونصم هیاکحوب یدلبالقن هلبات
 ع هردنوک هدادغب ین س تكسرلرد لاو هدعا,كسوابد هورعلیع امسا 0

 1 هد ۲۸۸ یدردنوک هدادغب ینا نیکعاراتخا یکتکو ورع بولد

 بولوا هفیلخ یکم هدنرورمم هنس رب بوئلوا سبحو یدلوب لوصو

۷ 
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 چٹ دص کلا بوق یدراو هتناب رهاط یدج بوج اق هدکدتا دانه

 ی دج اق هنن اب كتسح رڪ ۶ عا د هد ات سس ربط هللا دبع كحاک

 هعفدوب یدزوب و یدتیا هبراحت هللا نسح بوراو یعد هزاتسربط بوق
 یکأاح هدک دلک هر بویلرا ندندرا بوعد یدراو هن رهش یر هل دع

 هزاتس« بودیالنف تعاس لواو یدابقملس هتفرطبوقب و ذخا یتا
 یدرب و ماظن هنیروماو ذخا ییهلقاسراف رارکت هد ۲3۱ یدلبا تدوع
 ودنک وقعد هکیدلنا هدافا هنجاح ن اسارخ بواوا رغتم اکا هفیلخ نکل

 زاوها بوقعب ه دعب ر دند هبلغتم ب ویل وا یلاو شئاوا بصذ ن دنفرط
 هدق دلوب لوصو هپ هفیلخ دجعمربخ وب یدکچ رکسع یخ د هنب رزوا
 هلا تلاسر یب هنسک مان لیعامساو قالطا عابنا بوقعد نالوا هدن وح

 مان مهرد ن دنصاوخ ودنک هلرب م ارکا اکا بوق: یدردنوک هب وتمب
 ناجرج بودبا ناود هفیلخ سو یدردنوک هی هدیلخ اعم هلکنا یی هندک

 مالعا هقلخ ینکیدتا هیج و هب وتعب نيرا هکلا ناتسربطو س رافو

 یدلک بویلیا تعانق بوق نکل یدلیفلاسرا هلیدب مهرد یت روشعو
 بولک خد جالا یا نبا ی دتبا طبض یطعاو ن دنا ییرکم رکسعو
 لباقم هليا یرکسع كن هفیلخ بولک ندنا یدلوا حم" هنسودرا كب وقعد
 شلوا مزهنم یس هني” كن هفیلخ ادا بویلش اب هکنج و رلبدلوا

 هک بوکج نیل و ى دچا نش اب سفل اب ىس و دنڪ نکي
 تفوپانو یدلبا تیرایما قوا چ وا هبوب داتا یا
 كن هقیلخ ی رک ت وفد تبق اھ ی دلوا دت هب راحم كد هرصع
 هارکتسا ند هب رام كج ر وڪ نغودلوا ه دنا كنج سةن اب

 مانتغا تآ كي نواو لاوما هپ اهن ېب ندنسودرا رایدردنود زول بودیا

 بواوا كلام هکلاع ضع هنن و یدراو هناتسزوخ امرهنم بوقع» یدنلوا
 ندهفیلخ هدانئاوب_ یدلوا ضراعیضیح جوق هی ودنکهد ۲۱۵ تبقاع

 كع ارب و جلقرب هنن اب بوقعب یدلک یروشنم سرافو دغاک ربمآ تلاغسا
 رکا یهتسخ نب هنشدا و یدنرغاح یمدآ نلک بویق ن اغوص شاب ربو

 جلف ول ی  هرا مسراعلاقرک | رولوا نیما ندم هلن م: هقیلخ مسرولوا

 رقف هدلوپ وب بودیا لذب یمگعام دوخاب مرولا یماسقشااب ردیا لصف
 هنقح هب ودنک ابطا ید د مرون هلبا ناغوصو كما هلل وب و مرواوا
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 هلابتحا قب رط بوته سپ یدمقیج هکنج اکا ید قوط بویر کح
 را را ند ذخا یتامرک انوکو لاح زا ندلحم لوا تویلنا لولسش

 ندنفرط كنا قوطهدک دنک قانوق یکیارب یدلیا تکرحیرغوط هزاتسهم
 ورک بوق: سب یدلوا لوغ-ثم هنبکو قوذ بواوا نیما هلبا تیلک
 ربذعسلو طبض ییالوو دخ |قوطو موجه هنب رزوا نامرک هلقفلایلع بونود
 شدرافیچیمهمرچ ندهکاباهکر دیار هکیدید بودیا مولرفاو هقوطو یدلیا
 لالا هکیدلوا هزاکس رروط هدنحمایجتوق كم همرج مکما هتشداو ماکد
 بوروک نكر ادن كلذ دعب درتسوک لافتشا هش وتو شع توروق سلاح

 دنب ردر هدنب رق زارش بواک قجلوا رادربخیلع یدیروب هنیرزوا سراف
 بولوا قیع رهنرب ینرطرب و غاط ےظع یف رطرب هکیدلبا لوزت هنب زغا
 بولک یخ د بوقهب ی درولپ هک مدار قلا ی دیا راو لوب هجیارپ
 یدلبا رظن هلع لوا بولکز کلا یسودنکو یدنوق هنشاب هټوا كدنب رد

 رایدلبا موتشرفاو اکا ی دیا شوق یرکسع كنیلع ه دنفرط هتوا رهن
 او یدراو هنسودرا بوتودندنا یسریو باوج الصا بودیا توکس
 ه دنرالب رایدنب هن رلت آ نایرع بوغارپ نی راقلرغا هلج یرکسع یدلبا
 رهن بوش ود هتب راکوا بوته یدیا راو قارنح رب هدنرالاو ملف ررپ
 یدنارغوا هرهن ورلبا ینا یدیاراو یپلکرب اعم كنو دنکو یدلکهن رانک

 ید یرکسع هل ابو هج درا كنا یسودنک ی دلشاب هکم زوب باک
 ندادتا اکا یرکسعو ىلع ند وشراق رابدروا هرهن هج درا كنو دنک

 كنیلع سپ ی دیکییوص رافب رح هکرلیدروک هرکص نکل راید-شولک
 یرکسع ب ویلوا رداق هرییدترب الصا ی دنلغاب ه دنس هتتس یسقنو مد

 یدرک هزارسش بولک بوتعب راب دلبا رارف هرکص ند هب راسح ین زجرپ
 هفیلخ ب ویلبا مج نت الوصح كتکلع و صبق یتلاوما هلج كنيلعو

 یدلیق لاسرا هل زج ی ایادهو بوتکم رعثم قعاطاو دابقنا هتفرط
 ی دلبا ت د وع هناتسعس بولا هج هل اروسأم یوط هلا ىلع ندنا
 ی دلیق نییە رام دآ ن وح | طیط نت اعط ام س ر اف هقیلخ هدسعب

 یدلا ن دنلا ل رهاط ن دج ید نب رهش رواسد بوراو هد ۹

 یر“ هللا دع یدیا شلواو ثعاب یدلوا كلام هناسارخ هل و
 ذخا ینا بوتلتوف بود یدنا هرزوا هضراسعم هدناتسحه اکآ هتک مان

OS اش OO یی 
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 یرادتا ر دیر هنس ۳۹5 یرلضارقناو ۱:۸ هدتاور ضءبو ۳

 ناتج « دالصاورع یردار_ هلیا ب وقعد وب بولوا ( بوق )
 راهظا اب رو دهز هبت م لاک بویلشیا ییتءدص قلیج رقاب یراص « دنرابد

 عج مدآ ر ادقمرب هنشاب هاب و هک هسهگرب مان ے اص تقولوا ی دژردی
 جافرب بوقع؛ یدردیا هب راح هلبا یسایعشا ج راوخ رراو یبسح بودیا
 توف اص یدلبا لیصحت برقن هیودنک بودیک هلی هلکنا دعفد

 داکنا ناکاک یخد بوی ی دک هنب رب كنا هسیرب مان مهرد بولوا
 نالوا یکاع ناسارخ تقولوا ءرکص یدلوا یک یس هفیلخ بواوا هلی
 EE هد دادغب هللا دن و دیفو ذخا یتا ب وشود هفوخ ندمهر د مدآ

 هکتج هليا جراوخ ییسح تويک دنیا كا ب وقد س اا
 ینایقشا کا بولوا روصنم هدنرارفسو یداوا یراشاب كتازغ ندیک

 یسودنکو ی دلبق بب رخ نب رلعرا نموارق فاوو ی در ن دعلق
 تب هاو دک رکاسبع ندیک هعناب نیکعا تکرح هنب رزوا قلخ نسح

 قلوا روم ندنفرط هفیلخ یب ودنکو  یدلانوج رکسع هدنشاب و رلیدابا
 للاع ید ندب :احم لاسرا هنف رط هویلح هفیفخا ف بورت سوک هرزوا

 یرلوب و یدلیق الیتسا هنس هکلا ناتسجمس بوراو لصااو یدزلوا
 یدرتسوکلاغتشا هركتملا نع یهذو فورعلاب یحاو تسارح یکلعو نيمأت
 د تقواوا بو ديا کر ح هلبس هظح المرض نسهکلاناسارخ هد ۳
 ندتفرط كنا هنسک مان سد وا ندم بولوا یلاو ناسارخرهاطنا

 تبقاع رلیدلبا كنج مکحم بوعیج هللا كرادت لکم ی دیا یلسم تاره

 كناقلخ ناسارخ هلجو یملیادخ |یعشوب و تاره بواک بلاغ بوقعب
 یتلانا نامرکن د هقیلخ عم هد ۲۵6 رلیدشودهسارهو فوخ ندننوطس

 نیان لج تراب لوا ی دوو را یا و هل باک
 هيلا یوم نکل ی دیا شابا هیجوت اهم هلا یتلاا سراف یخد هیهنسک مان

 هنب رزوا كنب رب رپ ینلاخت یکیا هلکعاراهظا تفلاختو نایصع اع ون
 هظح الم نس هداف قلوا صالخ ندنا هسرولوا بولغم یسغتقو طلست

 بصذ ستم هن رزوا نامرک یب هنسک مان قوط ندنعابنا ىلع یدیا شاعا
 لخاد هنامرک مدقم ندب وقعب بوشی ربا هلحلا ی ع قوط بودیا لاسراو
 هرهشو یدلیالوزن هدلح هلحرم یکیا بولک هللا یرکسعیخد بوعد یدلوا



 كناببش نب ثیل ۳
 یرالغوا

 (ورع) و ( بوق )
 ( ىلع ) و

 یلغوا كورع
 (دج)

 یرالغوا لد
 ( بوم )و (رهاط )

 لغو | كنيلع
 ( ثيل )
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 ناحرس ) هرکص ندنوب یدلوا لوتقم هدنس هنس ۳۰۹ هدنحشا كنج

 تدمر ردندنررکسعرس كشورطایخدوب یدلوب نیم (یلیدلا نادوسهب
 ني هد ۳۱۰ ( ناکام) هنت رب بولوا توف هرکص ندقدلوا تموم

 كنا هلیارکسعممظع روجیسو یملبا نیا بولوا قم هددابا رتسا یدلوب
 لامرفاو هناک ام هرکصندهپ راع تاعفدلابهدنسوقدابارتسا رلیدلک هن رژوا

 هللا كنج اب وک هقلخو لدن هنن رهش هپ راسیسودنک بورب و یرهشو لاسرا
 هیهب راس بوتیج ناکامو رایدلواهخاصم وید هنلوا تعاشا قتلوا حف

 یدابارتسا بول هب هرکص ن دنراکدتک بوچوکرلنا نکل یدراو
 مقم هدناو یدلبارضست یخد یناجرج هد ۳۱۱ بوچک ن دناو
 مات رافسا ن دنعا ا نالوا یدود رم كنودنک امدقم هد ٥ یدلوا

 جارخا ندناتسربط ین اکامو ق افنا ہللا یرکسع ناجرج پواک هنسک
 یلید ج واد رم بولاق ه دناجرجرافسا یدلا کلم بولکهن نکناراشعا

 ندنلا كنا یتاتسربط رارکت بولکو یدلبا داضتعا هلکناو قاقنا هللا

 هلکنا بوراو هنن اب كن ولع یعاد ه دنرهسش یر ناکام هعفد وب رابدلا

 بونودو یدلا نیرارهش مقو رهباو ناجنزو نی ورق بوتلاقو قافنا

 بولوا لتق هدکنج یاد نکل رلیدابا دا رم صالنتسا ید یناتسسربط
 ندنلاهرکصیدلیاالیئساهناتسربطر ارکتناکام هد ۳۱۷ هدعب رایدلوا مزرهنم

 بوزک دکلام لوا  هنس جاقرب و یدراو هنب راد لید ناکام بولاجم وادرم
 هنب ززوا,ناتسربط هلبا دادعسا ن داماس رصد اکو یولع لضل اونا هاک

 هرکص ن دنت وف جوا د رع تبق اع ی دف هروک ت لصغر نکل ی دلک

 هرکصندتموکح هنس ۱۹ كلذ دعب یدلبا طض یناتسربط هن هد ۶
 ( نسح ) لغوا یشادنرف هنرب یداوا لوتقم هدکسذجر هد ۹

 تموکح هدفارطا لوا نامزرب بولوا قم « دنرهسش هب راسو یداوا
 نیما ندنرش كن | هلودلا نکر ند هول لآ یخ بولو نیم یخ و

 توف هد ۳۵۲ بویلنا تموکح هنس ۳۷ ردشاباج وزر زفنوجگآ قلوا

 (هرتفیخکیا) رلیدلوا كنامدایزوش هللا هی وب وش هرات الولوا هدعب یدلوا
 رد هدنرارک ذرافصلا ثیلوش ندا تموکح هدنرا هکلا ناتسعسو ناسارخ

 یجندی نایشنب ثیل ۳ رد هنوکوب ۍرل لاس بولوا هس وکر فنچوارانوب
 یزروهظو تاره یکللاراد كرانو ر د هرزواقلوا زب ورز ورسخ یسانا
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 هرکص رلیدلبا طبض یت اجرج امهبلا یوم بوقیچ نیکنارقنالوایسبلاو
 یدزوب هل هد دش *هب راحت یرلنا بولک یتاودل اروعمیس ن دف ط یناماسرص
 یدلیا طبض یناجرج روععیس رلردلیارارف ةداباتسا هل اان رد هلب یسکیا

 یدک مان لاک ن ناکام بولک ھت رهش هراس امهبلا یوم كاذدمب
 رک ذ ةدیغاشا یلاوحا ردشموی كر دیک دآوب هکرلیدلبا بصن یلاوهددابازتسا
 هد ۳۱۲ نیس اونا هرکص ندشکم تدعرب بواک هلمآ امهیلا یوم رووا

 هتب رب رليدنلو| نفد هدنا بولوا توف یخ د یردارب هنس یسنرباو توف
 هکیلید ناکام هدفرطوب یدلواعاق ( دمحم یلعوبا ) یلغواكنساوبا
 یدیا شلوا یدلو رب ندنا بورب و هرفعج غوا كشورطا یییق اهدقم
 رکسع كولب رب بوشود هنعادوس كمر ویلا هنالغوا لوا کلم ناتسرپظ

 ی یلعوباو یدروتک هجس هل ردلیمعسایعسا هکنالغوالوا بودیا عج

 ین اتسربطو صالخ ندسب> هنب ةدعدسب نکل یدکچ هدنن بوتوط
 بوشود ن دن! نکرانبوا ناکوج و بوط هد ۳۱۶ تقاعو طبض
 هونلقلا بحاص یو یدلوا (نسحرفعجوا) یشادنرفهن رب و توف
 هد ۳۱۷ بودبا تموکح هرزوا بارطضا تدمرب ردرا شبا بیقلتوید
 یدلبا بصذ ( یلیعاعس۱) یلغوا یزق ناکام هن رب یدلوا لوم

 نیب ولع تلود هلب یراق لتقو ےب یرا هی راجیدنک خد ینا ندم چک قوج
 ( لیذ ) ردراویخ د تیاور هنوک یربغ ه دنةحرلنوب یدلوا ضرقنح
 کولب یکلوا بولوا أ ولب ج اقرب رلنوب ر د هدنرارکذ یعورف كنهب ولع
 یر)هنس ۰۹ یرلضارقناو ۳۰۶ یزروهظ ءادت | بولوا مدآرفن ترد

 كشورطا هکر دناعن نن ( یل ) یرادتا ردشلوا هنس ٥۲ یرلتدمو

 هدقدلواتوف شورطا یدیایسبل اوناجرج بولوایمظا كنب رازکسعرس
 م رک یدررزاب ناونع وید هللا نیدلرصان هدراب وتککم یرلقدزاب اکا یدالوا
 نیکنارق هن رزوا كنا ندنرافرط هناماس یدیا مدا تعاصش بحاصو

 یدزوبینابل رلیدایا كنج هد رق ناجرج بوتلوالاسرا هلنارکسعرفاو
 رثیدلیا ن ابچسا ندالبل پواک هلا مدآ رفن كيب سراپ یالغ تنیکمارق

 بولاغوچ یرکسع كنالبل كلذ دعب یدلبا مارک اهن هلج بورب و ناما

 هلس هظح الم قلوا هلیسو هنلیصح بجاومرادقمرب هلغلواحاتح هبج اوم هدا ز
 بودیا هب راګ هلا هب وج نیا «دسوطو یدلبا تکرح یرغوط هروباسین

 )۾ ( یر
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 یروهظ بیس بواوا ( شورطا نسح ) هيلا یوم یرللوا ردشلوا
 نسحو هلا دج نالوا دیهش هدناجرج امدقم هکر دشلوا هنزژوا لاونموب

 لواو ی دنوفط یمخز ځلقرپ هنشاب خد كنوب هد هکر هم لوا بولوا هلی

 یدشلوا بیقلت وید شورطا هلذلوا ضراع مع رادقم رب هنغالوق ندییس
 نسح كج دا طیض یناتسربط نوراه نبا هرزوا یتیدنلوا رک ذ هدالاب

 هدشلا كلا هرفک قوح بودنا تماقا هدنا هنس نواو یدجاق هسالو ید

 یدرلوا ءدنیلط یش هدانز بولا نب رارمشع نامهو ژای دلک همالسا
 بولاغوج یتیعج كر « دیک یدردیا عفد ندنرزوا كلرلنا نر رالط كنهلطو
 نیابعلاوبا رک ذلا قیاس نکل یدشود هنسادوس كمك هب رزوآ ناتسربط

 ید بولوا مد آ رب دن بحاص بولوا لاو ن دنف رط ران اماس «دنا
 بسام ضعبو را همان تل اتسا هظ هظل هن راغوشاب كنس هفت اط

 بوی وا هنسح هلکبا باج نی رطاخ بویلوا یلاخ ندنلاسرارا هده
 درب و توف هيلا یموم هرکص رلبدبا هرزوا ع اتما هکلک هنرزوا كنا

 هلکع ا ف رح ر اغه هه دعا یکلوا بواوا هنسک م ۳ ن ولعص نا

 هدنرانکز زحرحم بوراوو ی دلبا عج یرابلب د بولو تصرف نسح
 ۱ < لا هل ا نا هدلخرب هف اسم قانوقرب هنزهش سول اس
 بور و ناما تبقاع ی دلیق ه رص اح نامزر «دعب بوزو و یدلبا
 نسحرکید یداماد كن سح نکل ی دلرق ت دوع هنن رهش لمآ ورک

 نسا سب یدروک ندعلف نسهلج ك رکسع لوا بوش را ندفرطرب

 رارف هنب رهسش یر بوقیچ كولعص نباو طبض یت اتسربط بولک ن دلمآ
 هحراو هندودح لا ۰ نار وام دور دیفسا نکیا هدد یدلبا

 بهذلا ىد ز یدنک بولک همالسا هدنلا كلا قلخ كنیحاوت نالوا

 هدهعف عو رهام رعاش نسحو و ردراڈ عا لوخد هبهذملوا هلج هلغلوا

 لدع هبت رح لاکو لئام هنوجتو فیاطل تباغب و رهام ه دنفرهو ماما
 هد ۳ یدیارلشع | تک هر ودنک قاخ ب واوا ییحاص قاصناو

 یرالغوا هنر زدشل وا هنس چ وا یت دمو ۹۷ یرع ب وا وا تود

 ندرلیلید یراروما ردم كرلتو رلب دلوا اق لارشالا یعرفءح و دجا

 یا یرکاسع كرابن اماس ه اکو كلربنص * رعاد هاک بولوا هتک مان ناخرمس
 ناجرج ندنفرط هناهاس هد ۳۱۰ تاد م یدرردا برحو كنج
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 یدا شعار ست ین اسارخ بولک ہدقم ندد هک یتاماسلیعاعسا یک اہ
 كکلم هتشیاو روط هدکرب نس مدلاین اسارخ نب بوردنوک بوتکم کا
 ندنسادوس ناسارخ هلا طبض ځد یتتلادا ناحرح هل طف ندناتسرطنالوا

 هننرزوا كلا لیععسا هاکمعا اغصا یمالکو ب دح نکل یدید لیق تغارف
 ناحرح بواک یدردنوکر کسع رادقمر هلا هنس مان نوراه ندم

 نکیا شلوا م نهتم نوراه نا الوا رلیدلبا هب راح هليا د زنا هدنکو ا

 ناشب رپ نوا بیقعت ییمرهنم یرکسع ك دیز نیا بوئود ورکه نم
 ندنرر هنر دیز نا بورق یتغوجو یادلبا هبلغ و م وع نکیا راشاوا
 یدنلوا اب یراودرا هاب و یدشود مسا دیز یلغواو یدلوا رادجخز

 نفد هدلاجرج بولوا توف ندراجز لوا د هدنرو رم نوک جاقرپ
 مارک ا١ دنراکدتلیا هنناق یناماس لیععسا | روسأم یدبز یلغواو یدنلوا

 یدلیف طبض یناتسربط بوراو نوراهناو یدلنا ناکسا هدنرهشاراخت و

 ندودنک بواوامدآ یو رعاشو بیدا لاعو لضافدن زنیدج هیلاراشم
 هد ۲۸۷ بولوا هئس ۱۷ یتدم رد دعاروهظ فاطاو رداون قوح
 یدیفح كهبلایموم بواکهرب رب یعابتا لد هرکصندنوب یدلوا دیهش

 ىکا دز هيلا ی وم یردیرلیدلبا تعب ند ( دیز ن نس> یدهم )
 ندنرارکسع رس كالرعمسا ردشلوا ےقم هلیا مارکاو زازعا ہ داراخ هنس
 تاداس نالوا ه دازرش د بودا ځی وزت هرلنا یی رق هسیک مان هر وج

 بولک نسح سپ رولوا یهّتم هنرابانج دب ز وب ی راسن كن هرقب رش
 دتمواقم هلغلوا ه دنلا نوراه نا تءالو نکل یدلوا لخاد هزاتسرط

 نوراه نا نامز دعب ی درزک ردنا افتخا هدرال ع عب ب وی هلوا ردا

 هلسک مان سالا وبا ندنراف رط هبناماس هنن رو فرطرب هد ۰

 هنا راسو هتتسخت لوا مدآ سانش ردق رب هدقدلوا یسلاو ناتسربط

 هلا راصاخ یودلنا نییعت كلا نسح بودا مارک او ماعنا هرلبولع نالوا

 طیضیت اتسربطو ج ورخ یشورطالا لعن نسح هد ۳۰۱ تبقاع یدنک
 ناتسربط (هلکیخکیا) یدلوانسرولب یتاشذو مان كن هلساسو هدکدلیا

 یرابسن بولوا مدآرفن شب رازوب رد هدنیرک درلرنیسح ندیا مکح هدنرارادد لیدو
 یررهش لماو هراس یرلکللاراد كرانو ٩ روثلوادرسهنب رزوا لاوثءوب
 هنس ۱۷ یرلتدمو یرهنس ۳۱۸ یراضارقناو ۳۰۱ یرروهظ ءادتاو

 نسطان ىلع نب نسح٩
 نیاز ن رکن ىلع نا

 نم نیس نب نیدپ اعلا
 ههجو هللا مرک ىلع

 یرالغوا لنسح

 ) مسالا وبا (

 (دجا نیسطا وا ) و

 ( نسح یلعوا) و
 یلیغوا كمال اوب |

 ( رفعج )
 یلیغوا كرفعج
 ) لیعاعسا (

 كدج نیسحاوبا

 یرالغوا

 (دج ىلع وار

 ( نسحرفعج وا ) و
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 عقار سد ی دلوا كج هدا دادما هلل | یرکسع لید لس كيب نوا

 یعوعس كئلنورع صوصخ وب یدنوفوا هبطخ هدعما كنا هدناتسربط

 هبا رکم نس ر دمدآ را دغو نناضرب عفار بوردنوکبونکم هدجم جاوا
 تاک دار وید هللا تغارف ندتنواعم اکا را افو هنیدهع هرکص بوبادلا
 هلا ثیلنا هدناو یدراو هن اسارخ نوکحرکسع عقار نازا دعب یدلبا

 سپ یدلیا دادما ندنفوخ یردغ اکآ د یدلوا مرهنمو یدشوکو د

 بواک دڅو یدلیا ضرع هن اتسربط بولوارتتسم هدناسارخ كلم تیلنا
 هنسرهب نسح یردار هللا دیز ن دعو یدلنا طبض ورک یتعدق كالم

 نالوا هدهندمو هد هفوکو دادغب ییاوما نالق هلّصف ندر هب رور جیاوح

 هرزوا تداع دم هن هدقدلوا یسهنس ۲۸۳ یدراردیا لاسرا هس لها

 لاسرا نوتلاكب یکنازونوا هن راپانج راطع درو ید نکاس هدد ادغب

 بوراو یسب رب زاغ هیلبا عب زوت ین اهن هت اداس نالوا هدنا کی دلا

 رایدردنوک یتسباب سسع تقولوا یدریدلی هپ هقیلخ دضتعم یلاوحا وب
 د# هدک دتا لاوسو یدږدتارا طحاو ذخا یراطع درو ن دج

 هکمدروک هدعشود هکر هکیدد دضتعم تقولوا ی دلیاراکنا الص ا

 هدنرزوا كن هپدرب هکمدروک مشا ردیک هنفرط ناورهن هلمرکسع نب ا وک

 ندزامن هکات مدروط بوراو نیقب هنن اب زقابالصا اکب و رالیقزامن هسیکر ب

 یدید نسمرولبب یب هدم دراو یدلیا توعد هنن اب نب بویلیا تغارف
 ها هدنکوا یدید ملاط یبا ن یلعنب مدلبا باوج وید ملت ریخ
 هکیدید اکب مدروا هعفد هجنرب بولا یدید روا هرب بولا یتوہ یدرروط
 تخ مدآ رادقم لوا ندکدالوا كنس هسیا لدروا هعفد جاق هری هتشیا
 رخ هعدالوا مب هکنس هديا تبص و هک دالوا نکل ردکج هک هتف الخ

 دتیب لها یلاموب داب یدعا راو بویلیا تی اکح ییا ۇر وب راتوسناص
 هکردنوکب وتکم هنفرط دو لوا نیما ن دخرط منبو هلبا عیز ول
 هدقرطوب و نوسردنوک اورپ یب ندقیحا یلام یکج هردنوک هرکصن دعت

 هرزوالاونم لوا مویلا دعب هقیفطا ینو یدد نوسلبا ع زوت ليڪو

 بوشود رسا ثلا ن ورع هدقدلوا یس هنس ۲۸۷ .یدنلوا تکرح

 عج نر رکسع بوش و د دعط دج نیسغل ا یلاخ یکلم نابسارخ

 رهثآ ءارو ام هدنلوص و هن اجرج ی دلبا تکرح هسنی رزوا ناسارخو
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 یدیا شعبا بص ماقمعاق هدنرهشهر راس یبیولع ماند نب نسح امدقه

 نالعا ود ی دلوا دیهش هقلخ هدقدلوا یعوعس یمارهنا كح

 بوشی ریانسح بقعرد نکل یدرتسوک مابقهنفالخ یاوعد یسودنکو
 لدع یآز کسو هنس ۱٩ نسح لصالاو ی دلبا لتقو هب راح هلکنا
 یشادنرق هنب رب بولوا توف هد ۲۷۰ هرکصندتموکح هنب رزوا فاصناو

 نی وزقو یر بودیا عج رکسعو یدلوا (دیز ن دجم قلاب عاق )

 بواکنیکنوکذا هدسب یدلبا رضس ید یی رارهش رهباو ناجنزو
 هدب ر بودیا عج رکسع هد ۲۷۲ و تماقا هدنا بولا نب رهش نیوزق

 نیکتوکذا نکیا راو رکسع ناوارف هدنناب ل دم یدلک هد رزوا كدجم

 یکی یا بورق یب راعدآ كب قلاو یدزو هلبامدآ كم ترد یا فا

 تماقا بوربک هنب رهشیر نیکنوک ذا سپ رایدلبا ذخا تونک قوچو ریس
 بوئود د دڅ یدلبا لیصحت راند كس هرک ك ی زو ندنسالاهاو

 هني رزوا ناجرج هلیارکسعرفاو هثره نب عفار هد ۲۷۰ یدتکه ناجرج
 یدلباءرصاح هد دابارتسا یتا بوراو عفار یدلکج هدایاتسا دمخ بولک

 هبا یراهم "ود هی هقباض ءو ط3 میظع نی روصح بورا تة رافم هنس یکیاو
 دنب عفار یدراو هنب رهش هیراس بوقیچهجل رب هلبایعابنا رادقمرب دم
 هد ۲۷۷ یدنکب وقیح ندناتسربط هرخالا نیکځا لاسرارکسع ندندرا

 یشادنرف ثیلنب ىلع كاذکیدلیا اجلا هعفار متسر نالوا یکاح لابج
 مان نوراه نب د عفار یدک هنت اق عفار بولئروق ندنسبح ورع
 یلاکنب ىلع یدلیا لاسراو بصنللاو هتی رزوایرهش سولاس یبهسوک

 دیز ندجتهدانئاوب یدلوامیقه هدنن اب كنوراه هلرب ناهتسا یواکیجد
 هللاقدرطرب هعفار یدلبا لاسرا هنس هرصاحت سولاس یتسکبا كنا بولک

 ربخ بوردنوک سوس اج وب د یدلوا هن هرلنوب انآ هرکص رلیدم هردنوکربخ
 هنکلام ید بوقارب ییهرصاح دجمهدک دشربا برق هلیاراغابا یک ید دلا

 یکلامیتیدارغواو بیقعت هج راو هندودح نر ورق ان یتا عفار یدتک

 بوراو هناجرج هد ۲۷۹ یدلیاتدوعهنب رهش یر ورک بودا بی رخت
 دضتعم هرکصندکدر و م س | هش روماو ثکم ځد هدنا تادعرپ

 هلا دعو یدلوالخاد هن اتسربط هد۲۸۱ هلر نایصع راهظا هرهغیلج

 هدکدتا هپ ر اح هليا ثبل نبا اکا دو رلیدلوا هل ا صم بوشلرخ



( ۱۴ 
 هلیارکسع رادقمرب رهاطنید سد یدم هذیا جام هلا قلخ نکل

 دنا یبلاط بواک یدردنوکهش رژوا یر یک مات لاک ن درج

 صالتتسا یب ر بوردنوکر کسعنسحرارکت یدتیا 3 یی رھش یزو]
 هدنرهش یر قلوا ینوکه فرع كن هروب نه هنس رلیدابا لتق یلاکیم نیاو
 نام مارب بولک هروهظیسع نیدجا یراکدیدرغص "یعاد ندیلعلا |

 رهاط ن لع ندجم یدلبا توعد هیاضر یجدندیلعلآ قاخو یدلیق

 ندرا, رهاط هد ۲۰۳ یدحاق هنن ورق امنهنم بودا هلئاقم هلکنا

 نسح هدک د اک هن رزوا ناتسربط ندناجرج هللا رکسع م ظع ن لس

e TE ۳هب راس بورك اتسربط جد ناعلس  

 هک یرالغوا یکیا كرا رهشیب اک لابح سبد یدلیق تع ۰ نزع یرغوط ه ره

e ۱ناتس ریطراسو یسلاها لمآ یدرا ۳ وا هدنتمدخ كنسحراب  

 هتب رکسعو نیم انیرانا نایلسرلیدشاوبمن اهلسنوص | ملص بولک ها ی اعا
 هد هرول هنس یدلبا غاسب مکح ۱ لاصدا هدرفرب

 ندنرکسع بوزوب یتا دجم رلیدلیا كنج بوشاوب هلبانسحرهاط نیدڅ
 كنعلخ رابد لوا بوراو هن راد ج یدتالتف یدآ ق رق زويحوا

 رارکتو ی دلکبورب و ماظذ هنلاوحاو رایدلک همالسا هدنلا كنا یغوج

 هسهک مان قم ندنفرط هفیلخ هد ۲۵0 یدلبا عسل طبض یناتسربط

 نیرلیارس نالوا هدرهش بولکو یدروجاقهل.دو یدزوب نسح بولک
 اصضتفا ندنفرطتلود نکر دیک هلید هدرا كنسحو یدلناراثلا قارحا

 ورک نسح هدک دتا تدوع بوغار هلغلوا دراو رها هدا یعوحر بودنا

 ید یاجرج بوردنوکرکسع هد ۲۵۷ ی دتا طض ییکل تولک

 بود هد ۲۰ یدلوا كلام ید هسموق هد ۲9۹ یدتا ذخا

 هلت د ییودنکو یدزو یترکسع كنسح بواکندتفر ط هفیلخ هلارکسع

 روم ایلاوتم نوک قر هللا هاب نکل یدلبا دار بیعءهلو یدروحاو

 هش رزوا كرانا ید ناتسربط لها یدلاق هدنگاوص یرودرا یدغاب
 رکسع یرادعم كس قرف لصاطاو یدرازار نب راقدلو تولوا طا

 ناسارخهد ۲1۲ یدلىا تدوع هژیارکسع هی راحات بوق تولوا فلت

 نشت یدلک هن رزوا كنسح ی اتسعح دجا ندبا حورخ هدئرابد"

 نسح یدلبا طبض یناتسربط فارطاو ناجرج دجا توشوانض نالنکو ا"

 Sira ی کی کی شی یا تا دی سس سس دن تی



) ۱۱ ( 

 ندره راج هندآ بولوای اکر ندنسهماظ اراصذ كد یدیاش لا

 ا هم رب رج كن هکلا نان صاخ هر ودنک یا دع یدررد

 نالوا یالما كءلخ ندعدق هدر رع یانتا بوراو نارد لوا یڈایا

 قلخ هلیا راتکر ح ریعآ روج والثموب و د-ږق هرزوا قلوا یربم یب یضارا

 تعیو رایدشواهنشاب بولوب مدآرب ندرلپ ولعسپ یدلیارفتتهبن رم لاک
 مدآرب هزسنکل کد ییجر كشياوب نب هرانا مدآ لوا نکل رلیدلیدكعیا
 یدرولوا هدناجرج نسح تقولوا یدرب وربخ نسح هيلا یوم بوب د ع هلوب

 ی دليا تعب ندودنکقاخ بولڪ راپدلبا توعد بوز اب بوتکم
 راد هدنرکذ رلنالوا یبع نب نسح لآ ندنجما كهورکو ( هلککلوا)
 ردیرلهئس ۳۰۰ یراضارقناو ۲۵۰ یراروهظویرهشلما یراکللاراد

 نسطا ن لسان دع ن د زنی ( نسح یعادلا ) هیلایومیرادتنا
 ناتسربط هدنناضمر ۲۰۰ بولوا بلاطیان ىلع نب نسخا نب دز نا

 راب دلبا تەب هرزوا یرالوا ق>ماماو هفیلخ ندرودنکق لخ هدنسهکلا
 ارهذو ارج نب رهشناتسرمط ردشلوافورعم درک ی عادو قخایایاد

 ندنفرط هیس ابع هد ۲۵۲ هرکص ندکدرب و ماظذ هن روماو طبض
 دعدد جاقر یدراو هن رزوا لرهاطن نایلس ناتلوب یسلاو ناتسربط

 نلایعو لهاو یدلوامرهنم هلا تع ره جتا نايلس هرکصا د هپ راح

 عر حو طبض نسایشاو لاوما هلج بولک نسحسپ یدلیا رارف بوغارپ
 ییرهش لمآ هدعب یدلیا ل اسرا هنایلسو عضو هراهنیفس هلی مارکا
 نوع د هنتعب قلخ و هدئکارپ ردمان هفانکاو فارطا بوتیدنا « اکرارق

 رابرهش رک ذلا باس ندنک و لم هی دنواپ تح رلیدلبا تباجا هلج بودیا
 رکسع هدعب یدلبا لاسرا هنتمدخ كنا ی رالغوایکاو تءاطا ید

 یدلیقربنعس هجثراو هندودح نا دما د ینتلاا ناحرج توردنوک

 بوشود هبارطضاو ما هدقدل وب لوصو هع" كز هقیلخ نیعتسم ریخ وب

 كصوصخ وب هلباکر فیصو نالوآیدصتم هن ریدتتفالخروما تقولوا

 ها رکسع رادقمرپ یب هسیک مان هشارفنب لیمو رلیدرتسوک مایق هیش#ت
 رومأم هکعا عنم ینیراهنج نلک كنج بولوا میقم هدناو لاسرا نادم
 قیرهش یر نسح رابدلرععا هرهاطندج بروما برح ادعام رایدلق

 یدبا شات#للاس رای هسک مانیلاط)ارفع>نب دم نوجایهظفاحم بولا



) 
 یدلوا هدندصف كمرب و لاخ هتکلعماظن كسدردا نودا عاسطاو

 هنفرط مهار بولوا رادربخ ند هتکنوب هلبا تناطف توق ش ردا نکل

 یتفلدلواغارکالابجاوو لوسر لآ كنودنکو رب رحنرادغاک مآ فاطهتسا
 یادلنا نایت ومدات هدصق ءوت یودتنا ینا هلبایراهظا تارادمو دارا

 توفهد ۲۱۶ بوداروم هرزواماظتنا ماعیقو هنس قرف لصاحاو

 تط رعساو یردارب و یدلوا هاشداب (سردا ند ) یلغوا هنب رب و
 ۱ نناد ینایحم یردارب رکیدو هجاهنص یرع یردارب رکیدو هنس هکلا

 لاح هافر بودن ایلاو هتعسررپ قب رب ره ید كن رردارپ راسو دنن  هکلا

 هدقدلوا تّوف هرکصندتموکح هدیدمتدم یدروسرع هنب رزوالاب خارفو

 بویم هوا قفوم نکل یدک ( رع نب یلع) یلغوا یشادنرق هدنیرب
 یح وب ید ( یبح ) یلغوا یشادنرقرکید هن رپ و ماخ هدنامز زآ

 ت هلا ضف هن رلکامو ضرعنم یراتلود هد ۳۰۷ ب واوا یرخآ كرلنا

 نسردا نب مساق ن, ( دم نب نسح ) نامز دعب یدلیقالبتسا شویج
 نکل ی دلوا هدنسادوس كا تماقا ورک ن رلتلودو ی داک هروهظ

 نسح هلغلوا هرزوالابقاو توق بواواروهظو یلود كنيديبع یدهم
 ( رطسیعجوا)ب یدلوا لععصم هدنرو مع هنس کیا بویم هراقیح هشاب ندا
 كراتلود لوا ر د هدنرک ذ لود ن دبا روهظ هج راو هزویحوا ندزویکما

 دیر ) ی دلباروهظ هدنع کر ددا ز ون ندنعورف هیسابع یسرب )
 هنولوط هدرصورهاطون هدناسارخ یخدیرر هن اماس هدرهللا ءاروام

 یدلباروره هدالاب یرکذ كنسکبارب ندرانوب ردپ راتلود هیلو دج هدبلحو
 هدلیدو ناتسربط ( هرتفکلوا) زردارکذ هد هرقفجافرب ینالق

 ( ناوئع) رده رزوالبدو هلک یکیاو ناوئعرب هدنرک درب ولعن د:اروهط

 هدششنللازویکبا كترحه هکنولوا مولعم) ردهدنناس یرروهظ ادم كراتا

 تیعچ معو حورخ هدهفوکر عن ی ندراپ ولع هدنتقو هفیلخنیعتسم
 یاثثا رایدابا تثج بولکرکسع ناوارف ندتفرط نیعتسم هدکد ابا اد
 راد ولع سد یدلروتک هدادغب یعوطةم سار بوشود دیهش ئګ هدب راح

 ناشی ر و هدنک ارپ,راتکل«قازوا بوش و د هفوختباغ ندهداموب یهورک

 نیعنسم هدن امزلوا یدشود هناا ناتسربط ید دبز ن نسح رلیدلوا

 بیعت ضا هدمش لغوا كزهاط نب هلا دبع ییکولبرب كناتسربط هغبلخ



CE“) 
 مولعم ) رار د هسرادا هرانو رد هدنرد یولع سا رداون نالوا کوله

 هن رب و یصقا برغ هنعسفر بولوا مسق چ وا قیالو ب رغم, هکنوسلوا
 طع رح اب رغو اق رش یصقا برغ راد هی رفا هنبرپ و طس وا برع
 هر هساملج“و هشک( ره ندهتس ا ونجو الاعو هجراو ه است ندئلحاس

 روه-شم رونلوا قالطا هکلام نالوا عقاو هجلوا یهتیم هراتجلواو
 تندورات سوس یون هط) ردرهش كوب الس یقسا ردرلنون یزرهش

 لوط ساف هتبس رد لحم ترد هیهتبس ههط عرکلا دیعرصق
 ربظنیب رگ هن ندنس هنروا بولوا هجرد یکازوتوا یضرعو چ وا نوا
 تاعا هعرد شک رد رهش ےظعو هلح مر هساف هرس اکو ردرهش

 هسرادا ردندیناثو ثلاث لقا یژنکا كرلنوب ناسلت هس املج الدات
 ۴  رددش رزوا لاوتمو یراشن بولواهسیک رفت شپ هنا یولم
 ۳۰۷ یراضارتناو ۱۷۲ یراروهظ ءادتاو یرهش ساف یراکللاراد

 تولوا ساردا هیلاراشمیرالوا ردثلواهتس ۱۳ یرلتدمو یراهنسب

 ضع هللادبع هر ودنکن دن دلوا یمطاف ن والا ههجنم هلل ادبع یردب

 نیلدا ج ورخ هد هدم هن رزوا كن هفیلخ روصتم سد رداو یدررند

 كيهاربا ماما ندا حورخ هد هفوکه ززوا روصتم كلذک و كنبدهمدجخ

 یدلواتوف هل اباذعع اونا هدنسیح كرو صنم هنلادبع هيلا یوم ردیردارب

 هدماا یرلک دتا لاصتسا هشوکه شوک راب ولعو ج ورخ هیسابع امدقم

 بویلبا لوزت هنرهشسوس ادتاو یدشود هیاصا برع بوجاق سردا

 مان خام هغیلخ روصتم هد ۱۷۶ ی دلبا تعاطا اکا یس هلق هیانز
 ی ودنکهرزواقلوا ندنسهعیش ودنکب وراو یدللنالاسرا یتسبمدارپ

 سیردا یدلبا رارقو میعست لب قد رطرب هدک دلیا برن ماتو راها

 جد كنا بوروفط كکرارب یدنا هلءاحیس هر راج هدقدلوا توف امومس

 مان لولهب ند هپ راغ» نایعاو رل دروڪک هت و رادوق سردا ینیدآ
 خد یکلمروما یدلوالوغشم هثسهیرت بونلوا بصن كلتا اکاهسوکرب

 یدیوف دیشرو لقاعو میجُم تباغب بویوب سبردا ی درروکل وا
 ین رهش ساف یدلوا هاشداب مظع رب ب ولو رارعتساو نيعن كر 7

 کا بلغا ن مهارا یهاشداب هی رفا ردا ان سد رداوب یتسهعاق و

 ارغا هلا تلاتسا ضعبو لاسرا اناده رفاو هنفرط لولهب تویلبادسح

 ۱۰۰ ) ق )

 ادع ن سدردا ۳

 لع 5 نسسا نا

 ههجو هللا مرک

 یرالغوا كس ردا

[EOE 
 (یګ) و (دج) و

 یرالغوا كلرع

 ردا ( و (دغ)

 یلغوا كنيلوا دی

 ( ىلع )
 یلغوا كن ان دم

 ( نسح ر)

 ىلغوا كنن ان سب زا
 ( یبح )



(£۸ ) 
 ۱ كلو ۱ شر مع ) 9 نسح ریما ( هرکض بولاق مولعءان یلاوحا

 بودیا تموکح تدمربیدیا یوالحا بایسارفا ن بسارها یسالعا دج

 نوار وهط قل اوا هد ٩ هرکص یدلوا كلام هر هکلا رفاو

 نرق ( طس ىکا ) یدلوا ضرفن یراتلود هلکعا لاصتسا یتا

 ندرلتو رد هدنرکذ راناود ندا روهظ هدنحا ی رات زویکبا نعد هدا

  ترهنهکت رهات ردهدنلرکذ متسرونب نالوا کولع ترهان (هرقفیکلوا )
 .یضرعویلازوتوا یلوط تولوارهش لوس رب 0 دنرابد برعم هنروارر د ید

 رفاوو ینهعلق نیتمرب ردشلوا عقاو ہد ےاقاو ردهجرد زوط یک :

 0 اص و9 ردناوارفیس هویمو یرلتکا ردراو یسحاونو لاعا
 یروملودب دش ین وفص هکر درل ضع ر دہک هفانکاوقار طابولوا یسهوبا

 رافدو دعم ند هی روا ه دلو ضع ردیسسرک برغ زار د رولوا قوح

 لس 8ا هر وایلع ترهانهنب رب بولوا رهشیکیا بیرق هنر رانوپ
 رد ارخو ه دنس هی د عاط یس رب بولوا قازوا یراارا هکرید راضع رار د

 راجشاو راهن ولید ت رها يک اکاردروعم بولوا « دارک یر و

 راوص,ندنش هرات ره راردیا هیس ولد برع قارع هل وا ناوارف یطارو

 قند رب ندنرارهش طسوا برغر دراو یسهلکسارب مانعورف یاسومورفا
 نانشملیب رارج ندنلاعا كنوب ردرهش میظع دوب هکرد هراش ید

 یضرعو ی رکب ل ع روئلوا قالطا را E وب ردردنب روه شه
 هن طس3 و ر و دلیتسم ردنارغ ن کسم تولوا هج رد جوا یر 5

 کوا متسرون 9 کد زدن رارهش برف هتروا هلج فیطسو

 ۳ رفنزپ نوا یس هلج جنا ق دلوا علطم هنب رللاوحا لیصافت
 ردتلوادنس ۱۵۹ یر دمو هنس ٩ یرلضارعناو ۱۳۸ یراراوهط

 زار نالوا کولم هد املتهداصقا برغ ( «رتف یغکا )
 | نوا یلوط بولوا رهش روهشمرب هدنرخآ ثلاث ملقا هساملصم ردهدنرکد
 رفاوو داس قوجو یرهت لوب رد هحرد قلا ییرکب یط ط رعو ج وا

 قدلوا علطم هن رللاوحا لیصافت يخد كراردمونب ردراو یسحاوئو ارق
 ۱۹۷ ی رلضارتناو ۱5۵ یزروهط ءاد-تا بولوا مدآر فن ۱ نکل

 یعهقا برغ ( هرّْف یمچوا ) رد هثتس ۱۶۲ یرلتدهو ی هنس

 iui ات طب د. خفا



(4N) 
 تصرف هللا یا ی راردب هساا رل:الغوا ی دراکید همانهش لفاغ

 دتسک و تكتسح بول قیر یس رب كرنا هدانئاوب نامه یدرربدهزوک

 هتفوو ندنروهظ دنواب كل هشاطوب ی دالا سف الصا هکیدروا هلب وا

 ردهدنرکذ یعرف هر ودنواب ) لڏ ( ردشلوا هرس 0 یرلتدم لک

 رفن شلو رد هنس 33 یرلضارفناو ۷9۰ یرلادتارارد هیو الح هرلت وب

 یرللوا یدزردیا مکح هنب رال صعب كنس هکبلا ناردنزامرارید هسک

 هلا تنایخو ردغ هرزواح ورشم هجو بولوا ( بایسارفا ) روکذم
 قلخو یدلوا هرزوا املا هروعتو قسد دہن سج لاکهدقدلوا کاح هکلم

 ةکندناراو هسی رب مان نسح ندنراهصا كنودنکر لیدلباترفث نادنسودنک

 ندننقاع لكنعینص ءوس بوزان بوتکمر هن والح ی ایلاو هد ابا ناحرا

 هداها ی رلکح هدیآ علخ یو ا قلخ ےس روااق E لوا رک او ریذح

 نیدلاماوقدیس ندنگاشم كنقولوا بوشود هفوخ بایسارفا سب یی
 هبن رب ور اهظا تیااو هب وت هدناروطحو یدراو هن رابانج یشعرح
 لاوحاو نکل یدلواروک ذم هلا تم سانلانب هک درتسوک ده

 یهبلا یومزب زع نوکر یداوا حد یس هج هلدعلوا صحت یار هلج
 ندنضرم جوق یلغوا هتک لوا للارهاب یدتب!سبحو ماهقاهلبا تمهنرب
 كعلخ صوصخ و و یدلیفراذتعاو قالطا یعش یسنربا هلغاوا توف

 ندنا بایسارفا هک هل وش یدلوا ثعاب هن راداعتعاو تڪ دادزا جش

 جد یدزاو هتسهعم وص هللا یدصلتفییآ دهکر نوشود هفوخ

 هر یوالح هدانئأوب یدروط هکنح تولاق هلا یرادب رح ىدا لک د لفاغ

 هن رب رد وا اس نوا 3 لم ی دلوا ۶1 راه بو وعط قوا رب

 كنیدلا ماوق هدنروررع ت دم رب یدک یوالح دلار )
 یصاصف كفش بولوا عج قلخ هلكعا لتف یهللا دبع حش ىلع وا

 (بساتشوایک ) « دعب رل,دلبالتق هلا یرالغوارفن ترد یتیدلارحت نوجا
 یدالوا رفن ید خدوب یدرتوط یتشادترف زد كنیدنو اب نسح ی دلوا

 ردنکساوب یدلوا بایمارقا نب ( ینعسلا ردنکسا ) بواوا لوتقم هللا

 کا بوراو هدروهط روت یدنا شعارارف هزاره هدق دنلوا لتف یر دپ

 ینایصع هرعص ندم وکح تدمر ںواک ن دئدرط كناو یدلبا باتسنا

 كرنا تدمرب یدلبا لتقو ذخا بوردنوک رکسع هنیرزوا كنا رو لیس ۶



( ۶:۸ ) 
 طیص نکلم یدادحاو یدلوا عج هنغاب قلخ تولک هروهظ هد هرول نم

 بارخ كلاع هدنسهنتف رات انو یدتا كاللاراد ه ودنک نب رهش لعاو
AEE,لزوک هدننامز بوز سوک معما و دح و نزیظش و رعت  

 نطوت بواک را هسیک قوج ندکلاع فارطا ی دلوا نادانآو روم
 (دج لوللا سس ) ییغوا هن رب بولوا توف هدنرومم هنس ۱۲ رایدلیا

 ینا نیک دایقن | ضرع هدکدتا روهظ وک اله هدنتفو كنو یدلوا
 هرمصاحم تدمر نی هم بس هرصاع یس علو هوک درک هلبایک اح رادعسر

 كاب طخ اک اسا هنکو دشا عوحر رسنذا نیفمالواربسم یج#بودبا

 یشادنرف هلا ی ما اسا هشرپ ی دلدا لتف یا هد ۵ ب واوا

 یس هداز ر دار هنن ود ی دلوا ا ا ) ىلع هل و دلا ءالع )

 بوب وق هاشداب اه بحو رور لها یدلوا ( درج دزب هلودلا ج ات )

 یدنا لکد شلوا هد رانرب هکیدلوا ناداناو رومعم ردلوا ناردنزام

 هدرو ر هنس چوا 2 0 دشعلوا اش هسردم ۳ هدنرهش لما ناھ

 ۳1 ) راب رهشهلو دلار صد J یٰغوا هس ربو لاعرا هراجر تجرراوح
۲ 

 ۱۶ ی دلوا ( ورسع هلوداوا نکر ) یردار هدنتوذ یداوا هنس

 هکندلوا ( نس هلودلا رخ ) یشادنرف هنر و توف هرکص ند هثس

 بولواربک نوعاط هدنرادد ناردنزام ه دخامز ردیرخآ كن هفاطوب

 لافطا ضعب هلا نس> روک ذم ن دنهورک هیدنواب یدلرمق یغوج كقلخ
 ی دا شالا ج وز نشادلرق نق كنب و الج بایسارفا ام دةم ی دلاق

 ىدا شلوب را تعاو نیعد ه دنما قلخ هلغلوا ناق ه اش داب یو الج

 یسهلازاو مادعا كنسح هللا یشادنرفرق بوشود هلالةتسایوز رآ لر هدیک

 ی یداراو یزد شعر ندنرا یکلوا كئروع رلیدلیا قافتا هدشاب

 هدک دلبا اتفتسا ند اع یعوصخوب یوالج بو دنا م اهنا هلبارق لوا

 نوکر هدقداوا رع ۰ ریدر و یوتفود ردحاسم لق هسا عقاو

 یرالغوا تیکی یکیا كنب والج هدقدقیچ هن اکءاج بورک هماج نسح
 همانهش هلبا كنهاو هن دکیدتنا رها بودروتک هاب یرلنا یدیا راو

 نسح وږد نوسعا بیلقن راک زور نی راقرو كباتکو رل هیوقوا ینباتک
 بوتان هتتسوا كن سهقرا یسودنکحو یدی وڏ هنتسوا باا

ST OTE 
 دم تام



) ۰0 ( 
 ید هد هنعت قاغا بودیک ی 9 کم سر هدهسداس فد یدلبا هباغ

 كسر بویم هلوا راداپ جد یرباس هلفلوا مزهنم قاثبا هدب راح یانثا
 ردشلوعوقو هد 9۵7 هعقوو یدلواضراع نا شتکیتا یلک هن رگ

 رلد دلا بت رتو ا ییسحاوت ناح رحو ناتسهد ی

 هد ۵۵۸ هلر تموکح هنس ۲6 هرزوا تاور یرافغ ےہ حسر هرکصفدنو

 نالسرا ناطاس هدهرول نه حس هرزواقباور رثا نا نکل یدلوا تو

 مسرو رایدایا هپ راحت هدلګ مان سموق هلا دوم یرکسعرمس كانيقوعلس
 رکسع كولن ۳ سر هرحص ی دلوا كلام ههو دد وم تولوا مهنه

 نالوا لاو ندنفرط دی وم هدنرزوا سمو بوراو یدایقلاسراو بدتر

 هرکصندنا رایدتا طبض ییالولوا ورک بوزوب و رای دا هپ راح هلباهسیک
 یدلوا (نسحندلا ءالع) ییغوا هتب ر تولوا توف هد 7۰ یزاغ هاش

 ریش و طبض یعالق هلج مات بویلبا افخاو مک ندقاخ توف كن ردپ

 تفلامراهظا رادقمر قانا نالوایکاح ناجرج ی دلباراهظا هدک دلبا

 رقتسم هدنکلمو یدلکبلاغ ندلا ءالع بویلوا دیفم یتشر نکل یدلبا

 یدردنآ لت 25م دآ هلا بس ییدا تولوا مدا لاقسو رابج نکل یدلوا

 هنس ٩ یدلوانولغم هذیرکا بود اهر را هعف د هجر هللا قو“ د وم

 یدلوا (رشدرا ) ییغوا هن ر بودیالتق ینالعو دنکیا هدنرو ره

 لتق قیردپ هدقداوارقتسم هدنموکحماقع بولوا مدا قلا نسحو لقاع

 یدلبا صاصق بوتوطررب رر هلا لیلا فداطا لامعا یراتناخ ندا

 بولوا هاش داب رور یلاها "ردشلوا توف هرکص بودیا تموکح هنس ۶

 كوالا سعس ) یلغوا هن رب رداو یسهدیصق هدنفح كنا كننناهفصا لاک

 دیس ندراب ولع هد 1۰۷ هرکصتدتموکح هنس ٤ ی دلوا ( عسر

 ضورقنه هدا هلساسوب هلغمام اق نا بوناوا لتق هلا یمکح كناضراوبا

 زد هدنرارکذ یس هقرف یعجوا كنک ولم هیدنواب ( هلکیعجوا ) یدلوا

 یروهظ ءادعاو ناردنزام یرلکللاراد بولوا مدآرفن نکس یخدرلنوب

 كرانو ردشلوا هنس ۱۱۵ یرلتدمو یراهنس ۷۵۰ یراضارهناو ٥

 كوللاونا هي ودنک بواوا راوخدنک نم (رشدرا هلودلا ماسح ) یسادتا

 ر ديس هریش هه تاک ولملا سم ندههدنوا د یس هدلاو رووا قالطا

 هنس تیقاع ی دلوا هرزوا افتخا هدرال ع ضعب بوزک هماج لیدبت نامزرب



 ٩ رارهش ) و (
 هلودلا ءالغ ) و (

 ییغوا كر ا رهش

 ) (درجدزب هلودلا جات
 كد رحدزب هلودلا جات

 یرالغوا

 ) هلودلا رصف (
 ( را رهش ) و

 ( ورس هلو دلا نکر))و

 لورسفک هلودلا نکر
 یرالغوا

 (نسح هلودلارف)
 ( كوالا فرش) و

( :۰) 
 رارکت هدناردنزام بولکو یدلبا قالطا هنب هرکص بودنا رساو هب را
 یدلوب ماتتخا هدنا ځد هلساسوت بولوا توف هد ۶۱٩ و یدلوا رقتسم

 رقن نکسرلنوب ردهدنرارکد یس هقرف یمکیا كن هیدنوا ( هلکی کیا )
 411 یرروهظ ءادتاو یرلغاط ناتط یراکالاراد بولوا هسوک
 دیهصا) یرادتا ردشلوا ۱۶۰ یراندمو یراهئنس 1۰1 یرلضارتناو

 بولوا یراوتء هددشوک ر, هيلا یموم بولوا ( را رهش هلودلا ماسح

 بولو فعض قاود هلااد ی دیا تصرف دصرنم هل صحت نکلم یدادحا

 دوع هتموگحرب رس هدقدلوا ترطضم یرللاوحا جد توش هفناط داز

 یوعلس هاشکلم ن دم یدلوب نعت یییخ بولوامدآ عیعشو لقاع یدلبا

 هلودلا ماس> یدردنوکر کسع بودیا عبط هنکام كنا هدقدلوا هاشداپ
 ناطلس پولوا تصیرلارا هرکص یدلبا اس نسودرا هلج بوزوب یتا

 هرکصندتهوکح هنس ۳۷ یدلبا ج وزت یی زق هبهلودلا مش لغو ا كن اد

 (نراق هلودلا مجن) هيلا یوم یلخوادن رب بولوا توفهلودلاماسح هد ۳
 هدنرو مهنسرب یدلوا (ےتسر ) غوا هن ر بولوا توف یدلواهتس زکس

 E بواک ر دادعسا ندیقوعلس دو ناطاس هلو دلا ءالع یسهحوع

 هلا یوم هنب رب بولوا لاله اموعسم هرکص یدن اق هرهعلقر و یدزو

 دج ناطاس یسهجوز كنشادنرفو یدلوا نیشذاج ( ىلع هلودلا ءالع )

 هس رزوا قاصناو لدع هنس ۲۱ ی دلبا حب وزت نس هع رک ی وعلس

 قکلم هلبایماضر هلذلوا ضراع ی رم سب رق هپ ودنکب ودیا تموکح
 هيلا یوم سد یدلبا تل رعراسخا هد هشوکر یسودنکو تغارف هنلغوا

 وید یزاغ هاشو یدلیا اد, نیعتقوچ بوک هج رپ رس كنب ردپ ( متسر )
 تع رع هتم“ هند سوگ رب بوروک را دن مظع هد ٩9۲ یدسالوا بیعلت

 للقعم كنهبنطاب هدحالم ةقناط بولا تب رکسع تبقاع ید زاب ییکح هدبا

 هثفارطاو تراغ نسارف بوی راو یدلبا دصق هنسهعاق تولا نالوا

 هاش رس كلذ دعب یدلیاتدوع هلبا هروفومءانغ بودا تراسخ لاصبا
 راهظا هیهقجالس ی دیا یسلاو ناجرج هک هنسک مان قانیا ندنعابنا

 دادما رفاو کا مسر سا یدلناتعفاومراهظا هند رط تسر هر نایصع

 هدنفولواو لا عجیرکسع, قوحجد ندنم هفاط كارتاو ید بور و

 هعفد شب و هب ر اګ هلیس هفناط ٠ رغ نالوا هرزوا طلست هدالب فارطا

 e E TT یا صفا OG OEY )سا ی ید تا یک شا فن نی بت ی

 ۳ ۳ ۹۳ را

 ۷ یک ر

a i ant Ami 

Linh abin EK ack mh 
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 یدرارواوا هدلابج هرکص ندتقولوا یولم هیدنواب یدلبا ذخا ن لار

 ) تاخرس ) لغوا هلن رب نود گاز اه ( نادمرهم) یغوا دن رپ

 ردشلوا هنس ۲۰ ( ن ورش دیهصا ) لغوا هن ر ځد كنا هنس ۰

 بوئاوا هرمصاحو ی دابا دهع ضقت هلا مالسا لها كلوب دنس راکت

 یتقیقح ردوهس ر دقو لصا تشاور یودلیا لتق هللا مس ی ودنک

 (متسر) یلغوا هنر ید كلا ید شلوارک ذ هدنرطس هیسابع هدالاب

 رد و نالوا فورعم ادا ود لالا تال ندرلنو ی دلوا هنس ۵

 رک عاد هدننامز كنو یدلوا ( رفعح) لغوا هن رب و كاله هد ۴

 دعب ی دانا طض اله رادفمر بود اروهظ هد اتسربط یولع نسح

 فرش هلبامالسا فرش ادتبا ندرلنوب یدلوا ( نراق ) یردارپ هک اله

 توف باخرس ی دنا راو للغوا کیا مان را زامو باخرس ردو نالوا

 یدنوب بولیق تد رت یا نراق ی دج یدلاق للشوارب مان مسر بولوا
 هلا یوم یس هر هن ر بولوا توفنراق هد ۲۷۳ یدابا دهع لوو

 راد سحو ذخا یا تودناروهظراب روز هد ۳۰۲ ی دلوا ( مسر)

 هللا قناعا كرلناو یدلبا اصلا هنک ولم هت اماس بوحاق نر ورش یلغوا
 هنس ۳۵ (نیورش) یدلبا صالنفساند هبلفتس کلم یدادجا بولک

 دصف هتکلع كلا یس ر ندرات ام اس هدنانا رخاوا ردشعا تعوکح

 قنوتلا كب زوتوا بودا هرصاح هدزاغو راطر یا ن ورش ی دلیا

 ناح راواو انسنیلعوبا كنب رافغ یدمرب و فارصنا تصخر هل

 توفنر ورش هد ۳۳۷ ردزوس طاغ یودید راددشروک هليا ن ورشوب
 ند هی وب لآ یدلوا (رایرهش دیهبصا ) یلغوا هش رب ب ولوا

 ندهعاط وب هلودلارضف لغوا كن هلودلا نک ر بولوارصاع هبهلودلا نکر

 توف هد ۳۷۳ ر اب رهش یدباشع | ج وز نس هع رک كن از مع نب ورش

 هنس یدب ی دلوا نیشداح ( اراد دیهمصا ) یس هداز ردار هن رب بولوا

 ET یلغوا ه- ر تولوا توف ځد لوا هدنرو رع

 جد لوا یدلبا دادعسا ندنوب ریکعسد ن سواق ی دلایا تموکخ هنس

 سواقو یدشود عازت هن رارا هدقدلوب رفظ هنسادعا ماع بودا دادما

 ( سر ردیهیصا ) یلغوا هد ۶۱۹ هنی رب سپ یدلیالتق بولوب رفظاکا
 کا هر وک اک ن هل و دا ءالع یک اح ناهفصا هدنرو رح هبس ؟ بولوا

 یلغوا ترا

 (رابرهش )
 یرالغوا كرا رهش

 (نداق) و ( ازاد )
 ( ىلع هل ودلا ء الع و )

 غوا كنراق

 (مسر)
 یلغوا تنیلع هلو دلا ءالع

 ( سر )

 لغوا كتسر

 ( نسح هلودلا ء الع )

 كنسح هلو دلا ء الع

 غوا
 ) هاشرش درا )

 یغوا كهاشرشدرا

 ( كوللا سم )

 ىلغوا كکوللا سم”
 (هلودلا ءالع)

 یلغواكناراد

 (مسر)
 یلغوا كنس ر
 (راوخدنک)

 لغ وا كراوخ دنک

۱ 
 یغوا كراب رهش

 (راوخ دنک )
 ییغوا كراوخ دنک

 ( هلودلا ماسح رشد را (

 3ك ارشد را هلودلا ماسح

 یرالغوا
 1 (دج كوللاسع )



 یرهلساس كنهیدنواب ۶

 رد هن رزوا لاوتموب

 لغوا كدنواب (دنواب)
 (باخرس )
 یعوا كي اخرس

 ( نادم رهم )
 ییغوا كلاد رح رهم

 رت
 یرالغوا كياخرس
 (نورشو) و ) ےسر)

 لیغوا كن ورش

 ) نراق )

 ییغوا كنراق
 ) را رهش (

 یرالغوا كران رهش

 (رفعح ) و (نداق)
 لغوا كرف

 (باخرس)
 حوا تا سس

 (مسر)
 غوا لتسر
 ( نورش)
 یرالغوا كن ورش

 (عسر) و (رابرهش)
 لغوا كتسر

 ( ارادر
 لغوا كناراد
 (راب رهش)

 یرالغوا كرابرهش
 (باخرس) و (عسر)

 ییغوا كب اخرس
 ه (نراق)

(4) 
 نایصع راهطا هرکصت دن دەر ی دلبا رارف 0 دنصاخ توراو هدکد تا

 یدابا لتف و ذخاو لاسرارکسع هن رزوا كنا ناورش و هلکعا

 كندالواو 1 هیس ۰ یدر و صاخ ھنن رب ندنررادرس یناردنزامو

 یسهجوک بولاق یغوار مان رواش هدودنلوا نلته كسویک یدلاو هدنرللا

 او توت ث ج ید لزا یدلبق ایرو یدلاا هند یتا ناورمشون
 ردي رلدج كنهیدنواپ لولم هکیدلاق یلغوارب مان دنواب بولوا كاله ه دننامز
 مارو یدپوقرداهب و میهبولوا هدتمدخ دل نحره یک یردب یدو

 لدنواب هدک دلبا كنج هلا لالفتسا یاوعد بوشو زوب هلا نره نب وج

 ناجا رذا و رتطصا کا نره مرج الف یداک هروهظ یرلعلرار مظع

 ت>درم رذآ بودا تعوکح هدا نامزر یدر و یر هکلا قار و

 كر یتلود بودا ت جا ن دنعل وا م وکحاکا دنواب هدقدلوا هاشداب

 كر مهار هلا الش ورد وب یدلوا دب و٥ هدنرب كسا و ةد تاو نالو

 یخ ن ن ات س ربط هدهرو ص 9 ی دلوا ریس لد د اتش یمن قرق

 هق رف چوآ یدالوا هرکص رلبدلدا راتخا هاشداب هن رارزواییا قافنالا

 یعرد كن هق رد یهجوا زرهدارکد همش هفشد یرا هق رف لوا هکیدلوا

 ۶ ردهنیرزوا لاونموب یر هل.اس كن هب دنواپ لولم ردقج هناوا رک ذ جد
 نب نوا رانو ردهدنرک ذ هق رد یلوا ند هر دن واب لولم ) هکیکلوا (

 قرف كره یرروهظ ءادتاو ناتسربط یراکلالاراد بولوا و

 رد هثس ۳۷ یرلیدمو هدنس هنس ۹ یرلضارعناو یس هنس یعنب

 هرزوا ید دناوا رک ذ هدالاب تولوا رواش ن ( دنواب ) یرلادتا

 ریس یتا تالو لاها نکا ه رزوا اوزا هدتمدخ هزانهسآ هدناتسریط

 لغوا یدتا لتق هدنس هبصق رواش ینا هسوکر ب مان شوال هدنرورم

 كمدآ یلب وکرب یا یرلتسود ااب ضعي نکل یدلبا دار قلو لالعتسا

 ندنرلتلود نایعا توبوسب هدنرورع هنس نکس را,دابا ناهنب هدنس هل اخ
 رل,دابا لتف و رب دص) یسوال بولکو راب دلوا عجج هتش اب كنا یس هار

 هنس ۳۰ یدایا سولج هنماقم یردب (باخرس ) هنر كنا س
 ناتسربط بلملان دزهدنتفو كلوب ردشلوا كاله هد ۹۸ هلرب تموکح

 کا ن ا

1 

 یو با رب طی یو یووخت
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 ناونع ) رد هنب رزوا ناونعر و هلک چوا هدنرارک ذ یس هقناط هیدنواح ( .
 رد هدننابب یرالصاكنک ولم هیدنوابو هدنرارکذ رلندبا حف یئاو ناتسسربط

 یزرهش هجنر رار د ناردنزامرلمج هنسهکلا ناتسربط هک او امولعم)

 رانا بولوا لابج ی رال راک رد-شاوا ن دعبار ےلقا یزنکا بواوا
 جافا ه درلنام روا ا اد قلخ تالو وب هکربد راضعب تح ردلامالام هلا
 ناتسربت هتالووب ندنفیدلوا كسکا هطلا هدنرللا بولو لوم هکسک
 كاندنا هدنناسل کر زب ردظفلرب ناتسو هتسانعم هطااب هدیسراخ رت رلیدید

 یناتسرتت هرکص ردکعد كل لک راربد ناتساک الثم زر هدناربیعت لبا یظفا

 نالیکو ید یفرطلاعتو برغ كنکلموب راشد ناتسربط بودیا بیرعت
 عقاو ی دودح مزراوخو ناسارخ ییونجو قرشو یراتالو نب وزقو

 عطعنه ايااوتم نوک قرق هدنافوا ضعب بوغا را روم: قوچ ردشلوا
 ناتسربط هکر دیا رک ذ « دات کک مان هیقاب راثا ینوربب ناحتروبا زالوا

 ددراو ناکد ید هکدر هد هرافم لواو هراغم رب هدشاطرب هدنس هکلا

 هسالوا ثب ولت هلا یشرپ ندناروذاق هک د لوا رکا رار د ن ایلس ناک د اک

 عطقنم هت داماو ار یهطت ث ول لوا اورا غاب هفت روځ بوئالطولب اوه
 سحوقرهش چواو ماطب ناغماد نانعس ردرلنوب یررهشروهشم روا

 رزح رحم ر وئلوا ق الطا ید هل اغماد سوق تقو ضعي ر دندن ا۴ا

 ناحرح یسس رک كن اتس ربط را رید نوکسیا دن رب  الوا هدنلحاوس

 ردشابا ان بلهلا ن د زی هکر دراو ید یرهشرپ مات هیمالسا ردب رهش

 ناتسهدوداباّتسا رولوا هدابز كپ یغوغص ردیا نارج رهدرب ندنس هنروا
 كتالووب رردبا دع ندناسارخ یرلنو راضءب ردند هکلاوب ید یررهش

 لود ه زج یادا هدف الخ ناهعررمصح دوخ ا رعترضح قلخ

 هلا یرلع ادهع صقنهرکص یداراشعا ٩۸ تالل ادبع ی نايل هدنحرات

 یی رهش ناجرجو یدلبارضسنو محف ین بوراو بلهلا ن.دیزب ندنفرط
 هدنلا م السا لها یرلارعص نااتسریط بودا بصد یلاو هدنحاو اش

 دیهفناطوب نوا كلا یدراردبا تموکح یولم هیدنواب هدنراغاط یدلاق
 کودتا لفن هدناتسراکن ی رافغ لبصا كرلنو رار د جد لایج كولم

 یشادنرق لوب كناورشون سویکو پ رولوا یهتنم هدابتک نب سویک هرزوا
 فلخ ن دو دنک تنطاس هرکص ی دا یص اخ كلا ناردنزام ب ولوا

 ین ر) ( )۰۱ (
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 هنماقم كنب ردپ ( ثر ویکك لم ) یلغوا رکید كسواک سپ رلیدطق
 راسو یشادنرق بولو توق هليا داتا هنورفا زود دج اما یدک
 (رکناهحكلم) یردار هن رپ تولوا توف 29۵ ۳ یدعلیوس رلفلاح

 تو بودا جوز یتشادنرف زف كن اطلس دجا یک اح نالکو یدلوا

 هب رزوا كنا بسام هط سب یدلبا تلاش ر اهظا هسامعط هاش هلل وب

 توف نکا سوی یدتا سح ۰ دتولا ةعلقو ذخا بوردنوک ر کسع

 لامو تعاطا هبسام#ط یدک ( دع كلم ) ىلغوا هن رب قعلوا
 دجا هد ۹۵۶ ی دلوارفتسم ه دنماعم نیکعا دهعت هیادا یعوطتم

 هدنرالا یرلیلاو كبسامط تکلع بول وا درط ن دننالونالیک ناطلس

 فالخ راهظا هبسامعط بوشود هنسادوس البتسا هکلم لوادقعلاق
 بیقلته اود كل«ینا بودیشیا بسام4ط یدلیقتردابم هشورج بیترتو
 تولکلوقماما یدردنوکر کسع هنب رزوا هلا ناتلس یوق ماما ندنرلناخو

 هعدخ اکا دج نوکرب هدکد لبا قیضقو هرصاح هدنس هعلق ویک یدج
 كج هدا هدافا هراودنک نوساک هنسوش هماقبوردنوک مدآرپ و نایتسا هلرب

 ردجاتح هی ههفاشم .هلواادا هلیاهطساو هلهحورب ردراو مرازوس مونکم

 جاقرب هدنجا هک یب هلاک ولم یاناده مکیدتبا لرادن نوح بساط هاشو
 مای غالباوید م ہللا ملسست « رودنکر دراو د ناغوطریظنال هناد

 نفاصوا كراناغوط بولوا مدآلئام هننوآ شوق تیاغب یلوق ماما یدتا
 درقم رلیدلنا رب ذح و عن ینآ یعاا هکدنحره یدلاق یرارق هدک دنذیا

 هت رزوا نیک یکودشا باترت لدحم هدک دلک هدوعوم لح بوش یدالوا
 ک هدودرا رلب دروک ن دجلق هللا یعابا صاوخ نانلوب هدنناب بوقیج

 ی دلیا طبض نسودرا هلج كلا دحج كلم بولوا ناشی رپ ید رکسع
 یدلوا ردکتم تیاغب « دک دتشدا هاش رایدتا تعجار هن ورق نیم رهت

 ۱۳۱ ۸ ۳ تقافبویم او تفو هلیسح ییاوع ضسب نکل

 هدیدم تدم نس هعلق يک تولک جد لوا یدردنوک هنرزوا كنا قناخرب

 هدنسارا تلود نایعا بولوا لاله بسامهط هدانئاوب یدلبق هرمصاح

 هداز ندنوب كنهفاطوب یدلوا حسعتم جد تعرع و نیغلوا ادب هتف

 نالوا کولم ناردنزامو ناتسربط ( هرقفیخکبا ) قدموا علطم هنیربخ

Dt ی °. 
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 بودا قد عت هنروعرب و ی دلک هسالو هن تونودو ی دل او هلق قا

 یرانا بولو تمهد رب نوتس هلبا یرللوا عامو بیقر یراعصخ كنروع

 تروعنکل یدلشاب هکعا قوذ بوشوروک هلا تروعو یدلبا لنق هلج
 یدیا هرزوا ظیغ راع اکا هللا یعاقتتا یساب رقا ٩۱۳ هکر ب هدنرفص

 یتوتسو یدروا بواوب تصرف تروعقعل اقاهنتیسکبا هدنرمشع ساحم
 مدا قالا نسحو لفاع ی دلوا ء اق ( نمهب ) یلغواهنیرب یدلبالتق

 كع رکلادع ردا یک اح ناردنزامو كناخ دج ا یهاشداب نالیک بوقیح

 هنس ۶۰ بولو توق هللا قنواعم كرلناو یدلبا حوت ییرلشادنرف و

 یدلوا (ثرمویک )یلغوا هنب رر بولوا توف هد ۹۵۲و رارقرب هدنرب رس
 ی دنا هرزوا تعاطا هبس اہھط ردیس مرشنه كع رکلا دبعرف ىس هدلاو

 ) تاعطاقم ضب ندنفرط بساط هاش بویلوب لالفتسا هسا ( ساوا

 ردهدندصو سر نب نالوا کولم دومک (فرحیغکا) یدردبا طض

 هع> نودا لر یاد نالواحصا هدطفل ون ردیس هعاق دوك یراکللاراد

 زد ەنى رزوا لاومو یر ترد رو هدف ٩ كل. ) یرادتا

 سبح تدمر و ذخا ینا سواکیشادنرق بولوا ( ثممویک ن, ردنکسا
 توف هرکص دن نامزرو تدوع دنکمو صالخ هن ی یدلبا

 لغوا هن رب یدکنایدلوا ( هلودلا جات كلم ) یلغ وا هنیر هدقدلوا

 )» رکسعبودیاعمط دن هکلا كنا نوتسد یک اح رون یلوا (فرشا كل

 هئد راد ناللیک بو دا بصذ هتماقم یدنکی سواکلغوا فرشا هدک دکح

 یدلبا ت دوع هتنکلع جد قرشا كحمدک ب ودود نوتس یدراو

 مادقا هدنباب هرصاح جد لوا یدع وق هرهش یتا درب سواک نکل
 هرزوا لاح لوا بولبا تعانق هلا دارا زارو یداکح هر هشوک رپ بويعا

  ۱لقاع یدلو ل القتسا ( سواک كلم ) س یدلوا توف هد

 هیالک یدیاراویع الطاو فوقو هبت رح لاک هفلس راو بولوامدا لاعو

 یهاشداب نالک ی درولوا هرزوا ماا ه دنرلمارک او تب هرزوا لاک

 هرکناهجو ثرمویک یرالغوا ن دص وصخرب یدلیا حوزت نی رق كدجا
 رکناهج هرکص ی دنا سح هدیدم تدم هلب سکا ی دلوا كا ضغ

 هکیدلبا لتق ی ر دنکسا یشادنرق ادتنا ب وا وا ص الخ هلا بی رقترپ
 یسواک یردب هرکص یدیا شلوا,ندنس هع رک كناطاس دجا ردنکساوب

۹ 

 ثرهویکن ردنکسا تم

 یلخوا كنرحویک
 ( هلودلا حان كلم )
 كن هلودلا حجات كلم

 یلغوا
 ( فرشا كلم )

 كدرشا كالم

 لقوا
 ( سواک كلم )

 كسو اک كالم

 یرالغوا
 (رکناهج کالم )

 (ثرموکكلء ) و

۰ 
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 ترهویک نب سواک كلم
 كس و اک كلم

 یرالد وا

 ئالە )و (ترمویک ك لم)

 (نونسكلء)و (نمهب

 كنوتس کالم

 یرالغوا

 (نمج) و (مهتسک لم)
 لغوا كمهنک

 (نیدا كلع)

 ییغوا كنمهب
 (ثروک)

) ۳۹۸ ( 

 هرصاح نسهعلق رولو یدلوا عج هتخاد یزراداوه تب ولک هنس هکلا

 امدقم نکل ی دلشاب هتموکح بودی اربنخس ید قیراد نانورو ذخاو
 كلام هخکلعو صالخ یخدرب رکا هرزوایلطاب عز نکبا سوبح هدزارمش
 شک دهع وید ع هدا ارجا « دعالوو راها نیهاذم صفر مسرولوا

 یلطا بهذم لوا قلخ بولوا رصم هنرزوا فرع“ دهع لوا یدیا

 بهذموبو یدلیایضخار نس هلجارهقواربج بودا قرض نوجا لورق
 لیعع"ا نامز دعد هکیدلوا بیس یخ و ادتا هن راشتناو عویش لدساف

 بویلبا تعباتماک |یسیلذخ ضافرا نالواهدنا هدک دلک هالو لوا یبسدرا

 هد ۸۵۷ یدلوا تعابهنک اله کنهرهطم سوفن هجوب ندقح لها ٌهعا
 ندنرلحما ییالوروما نکل یدلاق یدالوا حاقر هدق دلوا لاله ترحویک

 سواک نالوا یرادج تنکولم روت یس رب هکیدلبا تبص و هثسکنا

 ( ده ) رد رد:کسا نالوا یرادج كنکولم د ونک یسرو

 فرح یکیا هدنرکذ كنهعش یکیاروک ذم ندا مکح هنب راهکلادوجکو رون

 ردهدنرارک ۰ سواک یب ندا مکح هدنکلمرون (لوا فرح ) رده رزوآ

 یللاراد كرلتو ٩ رده رزوا لاونم و یرلمسذ بول وا مدآرقنرکسرلز وب

 (سواک كلء) یرللوا رد هدنس هنس ۸۷۵ یرروهظ ءاداو رون ثعلق
 ادغام ندردنکتسا یدلوا یتشفاح كنم زد ه د:س هعلق رو بولوا

 وخد نکل یدبا را هرزوا تعاطا بولوا دنن اب كنودنک یرلشادئرقراس

 رکید بودیا ف وخ ندنردغو ترفن ندنا هلغلوا مدآ كافسو م اظو

 توف هد ۸۷۱ رلیداوا قم ہ دناو رارف هت اب لر دنرکسا یرلشادنرق
 هن ر كنا ی دلوا ک اح هنس ۳۳ (رکناهج ) یلغوا هنر بولوا

 نحهب یشادنرق هدنرو رح نوڪڪ جاقر بولوا ( ثمرموک ) یلغوا

 یدلدا سولح هند رو لتقف یتا ا ند هيرا ه-هفد هکر و حورخ

 هب رام تاعفدلاب كاذک و حورخ نوتس یردار د كنا ( نمهب )

 مدقمو رداهب و عیجش ( نوتس ) یدک هنیرب و لتق ینا تقاعو
 هلج نراشادنرقو نيرا هجو نالوا هرزوا تلاحم هیودنک بولوا مدآ

 یتسالو دومگ 4 رکص بودا افصتسا م ا او یدروسک ندهلخ

 هلکنا تالو “اح هدک دشربا ںوکج و یدشود هنعبط ریخت جد

 بو دیار “ل یبالو هلچ نوتسین یدلبا نصح هپ هعلق بولو ارجاع ند هلباقم
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 داز یردارپ یدلوا ( را رهش هلودلارصت ) یردارب هنر كلا هنس ه
 یردغ ردنکسا یسهداز ردار هد ۲0 رلبدبا هزوا ق افتشو عازت هللا

 یدلواماق هنس ٩ (دابز هلودلا جات ) یشادنرق هن رب بولوا لوتقم هلی
 مدقمو عیم یدلوا نیشناج (ردنکسا هلودلالالج) یلغوا هنن رب كنا
 5 1٤1 2 قباهم هرم لاک هدسان بواق بولوا م دا

 نک ردیاتشع هکر ۳ هرکص ن دتموکح هنس ۷ ردك اش ی و

 بوکچقاجت مدآرب مان یی ورق ندرلما بولوا عازربهدنراتیب كن راحاصم
 ن دنرا رب سک ره بواوا برططم سام یدیروب هن زوا كمع
 هاشداب هدقلاراوب ی دلوا قلوکارق هطوا ی دنوب وس عع ,دنرلق دارعص
 یزراس ه دقدرقیح یدل هراب قتلا بونوقطقاحم نکرد م هیچ هرمشط
 ند هماکنهوبرلنابسد هدهرمشط راددلشاب هدا رف و د یدلروا زهاشداب

 بوراعیج نشا ندوش هلودلالالج رلیدناشوق ىلع لوا بولوا برطضم

 كهاشداب یتانادانرب نکربد عید ردقوب یشرب نکراو هركي رلزاکمهرانایساب

 هدعب ىدا سفنځدر هکیدروا هلب واهلارصخرپ هنشاب ب وناص جراح
 ۳۰ € هلودلا رت یزاغ هاش ) یردارب هن ر رب دتا لټ د د رح

 بولوا عاق هد ۷۸۰ ( دابق هلودلا دضع ) یلغوا هنب رب یخ د كنا هنس
E ۸۰۱یگ هنر و لوتم هدنلا ئ دلا لک وت  

 ۳ بو دیا ر وهط ر وچ هدانا لوا ید ۳( سوطهلودلادعس )

 تدم یدلہف ررعمو اقا هدنرب نیک کا تعاطا ضرع کا سوط هدک دلک

 نالوا یرادج كن هشاطینا ناشاوارکذ هت رب بودیا تموکح هدیدم

 هد: را ۷ یردپیدلوا ما مهتسک نب نوتس نب (ثرموک كل )

 دتموکح رب سس هیلا یوم ی دا شل وا لتق ہدنلا هدحالم ه دنافلاط

 ی دیایراد زد كنس هعاد ر و ن دنذ رط ر وت ربما م دقع ناد نم

 نایصع ردنکسا یدیاراو هتخسار توادع هدنراارا هلبا یش ردنکساو

 یدردنوک هردنکسا روکذ م بوتوط یثرمویک حش مع متسرربما هدکدلبا
 یدلباقالطا نددن و دق یتا بودا مظک یی هعدق توادع ځد لوا

 هدزارمش بوش ید لوا ید د تیک كسرابد هیهرتراو بوریو تارب هاو

 یدروا هسبح ب وتوط ینا دح رب ی دراو هنت اق كنم رع ن دج رب
 رادتسر نالواقیالو یدادحا هثیو ی دانروق هرکص بوتا نامز قوح
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 ( را رهش هلودلاریصنور)
 لغوا ورک
 ( دانز الم هلودلاجات )
 ك د از كلم هلودل! جات

 یرالغوا
 ) سوط هلودلا دعس)

 (یزاغ هاش هلودلارخ )و
 لالج) و ( مهک) و
 (ردنکما هلودلا
 كنب زاغ ه اش هلودلارضق

 یلغوا
 (داد هلودلا دضع )

 یخ وا لیهتسک

 (نوتس )

 یرالغوا كن وتس
 تل ) و ( سو اک )
 ( ردنکسا)و (ث.رهوبک

 (فرشا)و(هلودلاحات)و

 (ثرموکو) (سواکو)
 . (نم) و

 یخ وا كنا سواک
 (رکناهج )

 ییغوا كلوا سواکو
 ( ثلاثکناهج)

 یرالغوا كرکناهج
 (نوتس )و (ثرمویک)
 (مهتسک ) و

 یغوا كنمويک

 ( نمهب)

 یرالغوا كنناث مهتا

 ( نمهب ) و ( سوار
 غوا كنمهب و

 (ثرمویک )

۳۹۹( 
 هد ۵1۰ هلرب تموکحهنس ۳۷ ردشلوا ادب قاقش هدنراارا هلبایزاغ هاش
 لابح یدلوا (بسارازھ رکی رز) یس هداز ردار هن رب تولوا توف

 هنس جاقرب بوداروهظ هعزانم هدنرلتد هللا هاشریشدرا یکاح ناتسربط

 كنا هلا نایتسارکن رز تبقاع یدلودادتما لاتقو برح هدنرلنپ ًیلاوتم
 ندصوصخرب هدعب یدتا شکم دا تدم ر بولوا مرکمو یدراو هثناب

 تعاطا هرشدرا نیدلارب نه ندنر هداز مع هدکد لبا رارف بولوا مهوتم

 یتدم یدلبا لتق بولک تسار هدلوب هلغلوا هرزوا ظیغاک | نوعا کودتا
 هلا قناعا هاشرشدرا ناتسخ نا رکنیرز هد 0۸7 هن رب ردشلوا هنس 7

 یعاشاب ندنعابت اریشدرءا دق دنلوا لتق بسارازه ارز یدلوا نیشداح

 هدعب یدلنا لاسراو بص: یلاو هنرزوا الو رادعسر یی هنسک مان

 نجوا یع ومس ینیدلوا تیکی هدیسرو هدب ارح كناتسخ نٍ رک ندز

 تبالو لاها نکل هیلیا ج.وزت خد قب زق بورپ واکایتکلم هکی دلبا دا رح
 ندنرل هدازهش هلبایرلغیا هارکتسا نسل وا هلبا صن كنهن ىکر خآ یرلهاشداپ
 اشاب ناک ندنفرط مشدراو راتخا هاشداب هنن رارزوا یب هتسک مان نوتس

 بوجاق نکل رایدستنا دارم لتف ید یرکنیرز رایدلبا لتق یہ یلع
 ی دلک هل ارکسع تواک هرغرش درا س ی دلوا ناهن هدهشوکرب

 یدجاق هراددور ٌهعلف نوتس یدلبالتفو ذخا یرانلوا بس هی هثتفو و

 وریک بولیکج رش دراو سالجا هش رب رس ی دادجاو ابآ یک نرز
 تولوا توفرکن رز هدنرو ره هنس ترد رک ی دلبا تدوع هسالو

 هغ رب كلا یدلوا هنس نوا ( نوتس ) یلغوا هد 1۱۰ هشرب

 هد 1۶۰ هشرپ كنا ی داوا هنس ۲۰ ( رومان هلودلا رف ) یلغوا

 هدندودح نالیک هيلا یموم یدلوا ( ربش درا هلودلا ماسح ) یشادنرق

 یدروب هتالو یرلکدید لقا ( ردنکسا ) یشادنرق بودیا تموکح

 ماسح یداداو قیارق ههاشم زراوخ ندنفرط یسهدلاو لردنکساوب

 دم یامز تولوا ( کآرهش رادنفسا ) یشادنرق رکید هنن رپ كنهلودلا

 سولج هنتخت راب رکتج نآ اقوکنم هدنس هنس یجترب نوا كنوب ردشلوا
 یدلوا ( هلودلا رف رادنفسا ) هنرپ بولوا توف هد ۷۰۱ یدلبا
 هد۷۰۱ هنب رب یدلواتوف هرکصندتموکح هثس ۳۰ بولوا مدآل داعو لقاع

 (رارهش دع كالم) یلغوا هنر كناو هنس ۱۱ ورمضک کله یردارب
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 رافسا هدنتقو كنون رد هنس ۱۲ یتدم یدلوارادن ن (نادنسراره )

 یرکسعرس كوب كنا یدلبا الیتسسا هنب راتالو ناجرجو ناتسربطیلید
 تقو لوا ید رافسا ی دیا یس هداز هرینسه کنادنسرارهوب جم واد رح
 تودنا هب رام هلا یولعلا ےساق نسح رغص "یاد نالوا یک اح ناتسربط

 ییسح هکیدلبا قاقنا لاج لهاو یسهضاطاید هدع) یدلوا مرهنع نسح

 مءدع ی ادنسرارهو راهیلا تع ندشورطالای نیسطا هاو فرطرپ

 تواوا رخ ندقاقناوب نسح یدبا هداغماد تقولوا نادنسراره ر هل

 هنس هن اخ ودنک بوقیح وشراق اکا نسح هدک داک هن اجرج نادنسرازره

 ییایشا نانلوپ هدنرلنا بورویک ندعلق هبا یعاہتا هلمطاب نامو یدروتک
 بودا صارعا ندنسح رای د نوګا هدام وب ی دریدتا اک هت رامدآ

 مو هنس هن اځ كنا هللا یهورک هلند ع ۔واد رم یساط کل ادنسرا ره

 رد شل وبع وقو هد ۳۱ هرزوا اور رثانا هعقوو رلیدلنا لتفو

 یدلوا رادیاپ هنس ۱۲ بول هتموکحر رس (رابرهش ) كللذ دعب

 ندنلا كنا دنساراره یموکح رب رس ر ا رهشو هوا هدخاور صعب

 ین وا هنرب هدفدلوا توف لاح همهب ر د هرز وا قلا ه دنت ایح

 نیت تقولوا ندرلب ولع رد هنس ۱4 یتدم یدلوا ( دع لصفلاوبا )

 دیس دا روهظ قاش هلئزارا هللا رفع> دیس نالوا هدند دص روهظو
 كمهبلا یوم یداوب دادزایلالقتسا هدنکلم لد نیکع |لاحرا هنالک

 ۳۵ یدلوا عاق ( رکن رز هلودلا ماسح دیهبصا ) یلغوا یشادنرق هنن رب

 ۲۷ ( هلودلا فیس ) ی دیفح هد ۳۷۷ ب ولوا ت وف هرکصاد هنس

 هګ درا كنا هنس ۳۵ (رشدرا هلودلا ماسح ) ىلغوا هك درا كلا هنس

 ییغوا مک درا كنا هنتس ۳6 (روم ان هلودلا حق ) یس هداز ردارب

 هن ر د كنا رطیدلوا الم قرمصتح هنس 4۰ ( بساراره هلودلا رع )

 ناتتسربط لابج بواوا مدا تہ یلاع لداعو لقاع یدلوا (شونرهش )
 راو تفداصمو تدوم هدنرلاراو ردشلبا ج وزتیب زق تن زاغ هاش یک اح

 ردندهدیصر هدنعح كنا وب كنب رفظهرعاش تولوا ارعش ح ودع ىدا

 * نا دیهصادبهپعاتمر> عرحرد *ناردنزام روشک ین وک تسادعتنج *

 تنجیس هکلا ناردنزام هدنتقو كشوئرهش نالوا یرادرمس رارادرمسیتعب

 یدلوا ( سواکیک رایدنتسا ) یردارب هن ر رولوا كعد ردشلوایک ندع
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 (رک نرز هلودلا ماسح)
 كرکن رز هلودلا ماسح

 یلغوا
 (بوخا )
 :لغوا كوخان

 ( هلودلا فیس )

 یرالغوا كنهلودلا فیس

 ماسح)و ( هلودلار بص )
 (رشدرا هلودلا

 لغوا کنلودلارصن

 ( روآ مان هلودلا ره )

 ىلغوا كن هلو دلا عت

 (هلودلا.رع) بسارا ره

 یرالغوا كيسا راه

 (شوئرهش)

 ییغوا كشون رهش

 ( س و اکیکر ا دنفسا )
 لغواكسواکیکر ادنفسا

 ( ناتسح )
 یلعوا كناتسح

 کی در)

 لغوا كرکن رز

 ( نوتسب )
 یرالغوا كن وتس
 ) روآ م ات هلودلا رق )

 (عارهش رادنفسا ) و
 (ریشدراهلو دلا ماس>و )

 كکا ارهش ر اب دنفس

 ^1 یرالغوا



 ليج ن نابسوداب ٤

 نب زورق نهاد الیک ن

 بسام اج 5 یس رن

 لغوا كن ابسو داب

 (دازروخ )
 غوا كداز روخ

 ( نایسوداب
 یرالذواكناسودا

 (رومات ) و (رابرهش)

 یرالغوا كروم ان

 (بارهس)و (دیمارادند)
 یلبغوالدیمارادند

 (هلل ۱ دمع)

 ىلغوا كيارهس
 ( ناراق )
 ىلغوا كنارات

 (نودیرفا )
 یرالغوا كلود رفا
 (نابسودا) و (دازرش)

 ییغوا كنابسود اب
 (دازرش ) ( رابرهش (

 یرالغوا ل دزارش

 (رادن )و ( دن وید)
 لبعوا كرادش

 ( نادنسرا ره )
 لقوا كدت ود

 ) دید (

 یلغوا دلدیشچ

 (رایرهش )

 یرالغوا كراب رهش

(۳۹2 1 

 ات و نداجاکو دالا م ۱ رک( هال کا دانش هدک تلک یدلبف لاسرا

 دیشروخ بولوا یس هنن رخ قوح لدابنس یدردنوک هر هفیلخ بوسک ی اب

 هلکعا عاتما ندیلس هدق دنلوا هلا طم ندنفرط روص:مو ذخا يا

 بواک یدلیا لاسرا هلبارکسعرفاو یب رادرمس مانالعلا نب ورروصنم
 یسودنکر ایدابارسا ینلایعو لهاو ذخا یشازخو نالاتینکلم لدیشروخ
 توف ندمومهو موُغ تکه دن رانرب قرق زوب بودیارارف هنکلام ید

 رادتسرو ناور ( هلک یعکیا ) یدلوا ضرقنم یسهلساس بولوا

 رادعسر یراکللراد كرلذو رد هدنژرکذ نابسودان ون نالوا ی =<

 یرلادتا ٤ ردهنب رزوا لاونعوب یرل بسن رد هدنس هنس ٠۰ یرلادتاو
 روجو لظ هدکد ےک هنماقع كتااردب یردار امدقم بولوا ( نابسوداب )

 هدناو ۍدراو هنکلم ناور بواوا رعّضتم ندنا هلغلوا كلاس هنکلسم

 هش رارزوا هلا قافتا بولوادونشخ ندنروط كنا لاها یدلبا تماقا

 هبت لاک هب ودنک لاها تودیا تکرح لزوک رلیدتا بصن كلم یتا
 تولوا لاله هدن-سهټس ۷۵ تودنا تموکح هنس ۳۵ رلد دابا تګ

 بولوا كل الهیدوب صندل ۳۰ یدک ( دازروخ ) ییغواد رب

 ندنتکلع یمالسا لها یدلوا ( نابسودا ) یلغوا نا هد ۰

 كرانا هدنرلق دلوا ض رفنم هب ولاد نب نالوا یر هداز گو ردشلیا"جارخ

 هن رپ هدقدلوا لاله تو دنا تموکح E یدارار سل ید یکلاع

 یلغوا هنر هدنکاله رده ۳۰ یتدم یدک (رابرهش ) یلغوا

 جد لوا ه رکص ندتموکح هنس ۳۲ یدلوا عاق هد ۱۷۵ دیما رادند

 « دناتسرط هدننامز كنو ی دلوا ( هللا دمع ) یلغوا هنر و كاله

 را,دلباتعس ندن | قلخ كفارطالوا بودنا ج ورخ یولعلاد ز ن نسح

 ها ٤ر اداکد دعم كب تیاور و نکل ی دانا تعب ج د هللا دبع

 نراق نا ( نود رف ) ن دنر هداز ع هنر و ت وف هرکص ندتوکح
 هنس ۱۸ دم كنسکیا بولوا ( نابسوداب ) ییغوا هنن رب كنا یدلوا

 قوحاکا ردو نیلبا تع هد ز نی نسح ناشوارکذ هدالا ردشلوا

 (راب رهش ) یلغوا هن رب تولوا توف هد ۲۵۹ ردشلوا یناعاو دادما

 قطارصان هدناتسربط هدنتقو كنو هکر یدرلیضعب یدابا تموکح هنس ۵

 هش رب كنا ر دٌهیعص جد تاور و ن کل ی دا ج ورخ ی ولع (زرعارف)و (دحخلضفلاوبا)

 ° یلغوا لز ار
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 نامز قوح هرژوآ لاحول یدربو 6 ی ها لوا لبح ها ۴

 ليج هلغل وا كاله بو رك ن دنا نکران وا ن اکوحوبوط ندمجک

 یدرولوا نکاس هدن الیکه نب نکل ی دلوا كلام هنسهکلا ناتسربط هل اب
 بواوا توفهدنفرف كنرسه ر ات هدنرو ره هنس شب نوا هرزوا هحوو

 نانلوارکذ هکدرار د ناسوداب هنر و هپ وناد هن ر یدلاق لغوا یکا

 یولم نالیج ( هک یکلوا ) ردرلشلوا بعشنم ن درلن و هلی يکيا

 نموف یراکللاراد ۳ ردهنوکو ب یرلسن رد هدنزرکذ هب وبادون نالوا

 یسهنس ۱۶۱ یرلضارقناو یس هنس قرف یراروهظ ءادتاو یرهش
 هنماقم فلج یردب ( هیولاد ) نالوا یرادءارد هئس زوب یرلتدمو

 لالتخا هنکلاع بواوا كلاس هنکلس ریوحو طظ نکل ی دلنا س ولج

 توف هد ٩٩ بودا تم وکح هنس ۱۲ ردشلوا ضراع بارطضاو

 دیهبصا ندرانو ادا یدسک ( بک ناخرف ) یلغوا هتبرب هدقدلوا
 ناداناو رومعع تکلج ه دننامز بودا دادو لدع ردوب نالوا بقلتوید

 ردشابا الیتسا هنن رب صوب كناتسربط مالسا لها هدنتفو كن ی دلوا

 هث رب بولوا توف ه دنرو رح هنس ۷ رربد جد بقاشاوذ هر ودنک

 بواوا توف ه دنرو رح یآ جاقرب یدلوا ( رهم راد ) لغوا هد ۳

 ۳۰ یو هتموکحریرمس ( هی وراس ) یشادنرف هلفلوب ربغص لغوا
 یس هداز ردارب شر و تعارف هلیساضر نسح هد ٩۳ بولوارادناپهنس

 بولوا مدآوذگثو دیشرو لقاع یدلیا ضیوفت ( هدیشروخ دیهصا )
 بواک باهلا نی دیز هدنس هنس ٩۸ هدننامز كلوب ردشلوا دتع یامز

 ی دلبق انب ینیرهش ن اج رجو ی دلیا ح۶ نکل اس# ناجرجو ناتسربط
 نکا شلوا س وام ندنایح بواوا روصح « دلح راطرب هرکص نکل
 دیهصاو ی دلو صالخ هلیمسیس هع دخ ك هنسک مان یطبت ورا

 هد هقناضم هنوکه ن كمالسا لها دیشروخ رکا رلیدلوا حص هلبا دیشروخ
 دیشروخ هرکص ندنوب یدرولوا لکشم لاح هسلدیا مولعم ن راقدلوا

 تولک هروهط یسوخ ر مان د انس هد ۱۳۷ هدءب بولوا رفتسم هدئماعم

 یکی دردنوک هن رزوا كنا هفیلخ روصنم ی دل وا عج ایقشا رفاو هنشاب
 دیهبصا بوجاق دابنس راب دلبا هبلغ هرکص ن دداصم هعفد جاقر رکسع

 هدادما هللا رکسعرفاو نساشاب رب مان سوط اکا ی دلبا املا هدیشروخ

 (۰۰) ( ی )

 "/ ليج ی هب ولاد

 نبزورف ن هاشنالیک

 بیش اه اج نب یسمرت
 یلقوا كن هی وباد

 ( ناخرف )
 یرالغوا ك اخرف

 (هیوراس)و ( رهمراد)
 لغوا كرهم راد
 ( دیشروخ دیهیصا )
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 توف هرکص ن دتموکح تدمر هدنا توراو ی دابا هیحوت هک راو هر رات

 باخرس یدلاق یبغوا جوا مان باخرسو طاوهب و یسرت هدف داوا
 هلا یبقل هاشناورش یربره هکر رد ردا افتکا هلا لاا ناورش
 تولوا ما هنمافصء یزدب یسر ردو ی دج كرلهاشداپ ن الوا فورعم

 .هرزوا تلادعو ترس نسحو ی دابا اضرا هلا تالو رر نر راددارپ

 د هتتلااو را تعا اکا ناورش ونا یرمسک یس هج وع بودا تکرح
 زکسعممظع سفلاب ناورشون هدننامز كلوب یدلیامارکا هللا ی كلام
 یدن رد ناورشواس یرالععم نالوا هدناو یدس ب واک هپ اونالا باب هللا

 ردشلبا نیصصو نيم ات هزوا لاک یکلاملواو عضو یی وق رویت هنب رعا

 هنن رزوا نالیحو ی دک هغ رب كنا زورف لغ وا قصلوا توف یس را
RELكالل ارادو رخت قیالو لوا رکص ند هر راح هعفد هجن  

 عسا یدلوا یلغوارب ندنا بودبا حوزت یترق كنهاشداپ و یدلبا داختا

 معاق هاشنالبک هبلا یموم یلغوا هنب رب « دق داوا توف رلیدوق هاشنالیک
 لقاع بورتسوک م ای3 هکلم روما لیج یلغوا هرکص ن دنتوف كنا یدلوا

 كن رللوب بو دیا د| مرسل نس هکلا ناتسربط ی دپ وق عیم"و
 یدرک هناکش ناکرزا رب یسودنک نوعا ع الطا هنلاوحا كنسلاهاو

 اکا هگداکیناکرزاب رغصیدروتکر غص هلغلوالوبقم تباغ هدبالو لواو
 بوروتوک جد یو یدیارارد | ضرع نعاتمو ررردشول وب هن راهاشداب

 رغص باف كربعتوت یدلبا ب اطخ ولد هراب و اک کا هدنراةدرد_شولوب

 هلیهاشداب لیح ر دشملوا بقل هرلنا ن لبنسوب ر ولوا كعد ین اکرزا

 هرزوا باداو یربعت نسح هدیاوجو باطخ هدک دابا تبحاصم رادعمرب

 | كرنا مات ب ولوا ندنصاوخو یدلو راتعاه داب تولک شوخ ر

 هرکص ندنا ی دنرکوا نب رلتس قجهلوب رفظ كتالوو ن راناکراو نیبآ

 ناتسربط ب ودیا بدت رترکسع ےظعو ی داک هن الیکو رک بولا ن ذا
 هدو دلوا یع ومس كشالودرا یهاشداب ناتس ربط ی دب روپ هنب دصق

 دالب كمال-سا لها نکل یدانا دادتسا ن ددرج دز یهاشداب سرف

 قبارف هللا لیج  د رج دی ز ادعام ن دن دلوا یرلم وحش لاک هسرف
 . مرجالف یدرذنوک ربخ ود نس هدیا تعاطا اکا ب وسیع ادادما هلغلوا
 یس هیجان نا ورو یدلبا ملست قکلع بودا تعاطا هلیج س الوردا



( ۳۹۱ 

 ( لوا رطس ) هن رزوا رطس هنر رد هدنرارکذ هیمالسا لود
 رد هدنررکذ لود ن دا روهظ هدالوا نام هرعهلا دعب عد لوا نرق

 یولم نابورو نالیج ( هرقف یکلوا ) هنبرزوا هرعف هجنرب
 ه ولاد هنس هبعش ر رد هبعش یا رر د هراب واک هرلنوب رد هدف کک

 هلک یکاو ناونعر هرەد و ر ووا عسل ن اتسوداب هتس هبعشر و

 رد هدناب یرالصا كراتوب و نا ورو نالیج ( ناونع ) ردهش رزوا

 یسکیا هلبا اید ب واوا یب رعم كنظفل نالیک نالیج هکنوساوامولعم )
 ردندعبار ےلقایس هلجو طلتخم هنن رب رب یرارهش ارب زروناوا دع تکلعرپ

 یس ونج بناحو ی ردالب و ناب رذآ ضعل یس رغ دح كکلاعو

 ردن اتس ربطو یر یف یسقرش بناجو یرو ناب رذآ ضعب و ن وز

 هجهاک یظفل لبح هکر یدراضءب ردشلوا عقاو رزخ رح هت سالام تهج
 هاتم“ بد دالب ند هکلا لوا همعهاک و هنعوج كنس هکلا ن النک

 ليج اک ردقوب رهش ك وب هدنا روناواقالطا هه يحانر نشود

 یراکدىد یلیج هکر د یدرلصع» ردیگحروهشمر ليج رایشوک رولند

 ردرانو یرارهش روهشع ردب رارپ نالوا هدنلحاوس رزخ رګ كليد دالب

 سولاس موک رهش نایب ناعال لو ردیسرکرارد یحدنمو نمود

 راد ور لورا وا یر رهسش كنب رادد ید رد« دنرانک رزخ رحم مشج

 یلام عدو ددراو ید ی رره-ش یربغ رالاک بالود ردلید "یسرک
 د یسهشاط رابات تح ردرلر زوراا بعص بواوارلغاط هحود تاغ

 قرق تقو ضعب راغب رزرو هدایز ژاتقوج یزوص رد راشم هلوب رفظ
 تاغ یرلتروع ردندجاغاو رد هدنرتحا قلحاغا یروا رولوا دتم نوک

 یرارا رردبا لاتقو برح اعاد هلدا یرار ر بولوا لئابق یرارا ردلزوک

 نابور رازطیا تس ن دلاجر رراسب یدروق كببا یراتروع بوکا چپ
 رادخسراکآ رد هکلا عساورپ هدنسارا رزخ رح هلبا ناتسربط هساییالو
 مالسالا رعق ماما رددودعم ن دنس هکلا ناردنزام راریدیخد دانا متسرو

 نرب و اوتف ادتبا هنیداطا كنس هفئاط هنیطاب هکر دب وسنم هتالووب یأیور
 یا ناتلوارکذ ردشلوا دیهش هدنلا یرلیادف كنایغشا لواو ردرانوب

 رد زوربف نب بس اماج یس هج وع كناورشون ی راالعا دج كن هبعش
 یاورشو هبنیمرا همساماج یردارب هدقدلوا هاشداب دایقیردب كناورشون



 یر
 لاسرا هی هلودلا * اهب یردپ ینمرحو طبض ین ارخ هل ابو یدلبا درط
 ی دابا ل را هر هرصر هلکعتا روهط ه روز هرکصنددمر ی دلو

 کا تکلم تدمر رایدلبا لق هلمجاب یتعابت | نالق كن | تیالو لها
 ندو دنک هدنلصا یلاها ی دلبا تدوعرارکب هلودلابذه» هرکص بولاق

 هنب رلیدلیا علست ییالوو لابقتسا هلبا یرللوا یضارو دونشخ هرزوا لاک
  SY,لاسرا نوتلاثب رشللا هنفر ط هلودلا ءاهب ره تولوا فرصت. "

 بوپابا كنج هللا یشویج كن هلودلا ءاهب نامزرب هسا سابعلاوبا یدردنا

 هدایزندیکلو اهن یلاوحا كنهلودلا بذهم یدناوالتف هد ۳۹۷ تبثاع

 ندنلو نوکر كلذدور یدروج مانا لبا اهصو رورس بولو ماظ#ا

 بواوا دت ڈو یدڈشش یلوق هلا یبس لساکت هد هظفاح بودیا دص

 كعا سالح | ی دج ا لبغوا تلود ناکرا هدق دلوا ل اله فرمشم

 رادقمرب هدقلاراوب هللادبعیس هداز هشه نکل رلبدلبا زاغآ هئس هرکاذم

 ذخا یدجا نوکر ناب بودیا بلج هنفرط یرا دسوک هجن لبا یلذب لام
 كي هدک دلتا لاصدا هپ هلودلا بذهم یربخول یس ه دلاو یدلباسحو

 یسلوالایداجج ۸ هک ن وک ی سنربا بودا اعدد ههللادبع یدنانو ز

 نالواسوبعو یدک هنن رب كنا (هللادبع دجوبا ) هلغلواتوف ىدا
 تویلوا رعم ىج د یسودنک نکل ی دتا لتقف هدسلا لئکد یدجا

 هنن زاغوب بولک هکبدروک هدنس اور یذهم هکر هدنزو ره یآ چ وا

 ود كدلبا قوقع هغسعل نودا ال ها یتولغوا ےب نوعنو یدشااب

 هن رب ر دشلوا لاله ندنص د ذ ه دماا لوا نامهو یدتسا قعو

 ۱ رکب ن نسخ نو هلو دلا e هللا قامت ۱ نا ہعاو ارا

 ضرع هثفرط هلو دلا ناطلس هددادغب یدناوا بص هنسک مان ییارشلا

 لد هئس هنس ۰ توالوا اسا جد ندنف رط هفیلخ هبالام لذو تىدوىع

 یدلو ضارتنا هرزوا لاونمو ید هلسلس وب تولوا لو عم ه دعا رقتسم

 قی راعورفو لوصا كرلناو نی راتلود هیسابعو هی وما هک الوا هحولهدلح وب

 روهظ هدنا هکرولک هات هحول هرکصتدعت بولوا مات ی دیا لشد

 راتلود نالوا ادعام ندتلود یکبا نانلوارکذ بولوا اد هرکص ندمالسا

 هد یرالصا لوا كنلود رهو روئوارکذ هللا یراستعا نورفو هنمزا

 نورقلارا تعا (هبناث هحول) هعفوتو یاعت هللانوعب روثلوا دارب | یرلعرُف



) ۳۸۹ ( 

 یدروتک هنئدایع كن رلشادنرف زد نالواهتسخ هدانا لوا بویلبا دسح

 كن شادنرفو یدرب و تلاغسا هرکسع بودنا لتقیئآ هدک درک ورعا اهنو

 ندنفدداوا هرزواروح هقلخ بولوا مدآرو متم نکل ی دلباسولج هتماقم

 ید جرفلاوبا یس هداز ردار هن رب و لتقی | بواوا هب روزرک--ع

 ییروما كنا رفظم نالوایشاب هیروز هلهلو ارخص رلبدتا بصد هد ۲۳

 هلا قاودنایعا نالوا هدنفالخ قرطكنودنکو یدلوا یدصتمهت ور

 هلو دلااصع یتلانا هب ودنک بوشود هلالفتسا یوزرآ هرکصندک دلیالتق

 دنلا كمدآ لوهحرب و ی دلبا ادب تارب هتخاسرب قطان یهبجوآ ندفرط

 نکرروتوا بوروق ناویدرفظء نوکر هلیا یملعت كنا هسهک لوا بور و
 هنناکرا جد لوا یدنوص هلال رفظم یتار بولک نداره فب رح

 نییعنیشرادقمرب و لزع ی یاعلاوبا بویلبا تعاطا یس هلج يدزتسوک

 ضرفت» هل-هجو وب رلنوب و رلیدلءا لاسرا هلیس هدلاو هن رهش طساوو
 هست رفت روزانه رد هد زاد نعورف نهاشوس ( لیتلالید)

 ۶:۱۰ یرلضارقناو ۳۷ یرروهظو حاطب یرلکللا راد بواوا

 لق اع بولوا ىلع ن رةظم هيلا یوم یرلادتا ردهتس ۳۰ یراتدمو

 تولوا د وارو تکلع هدنن امز ىدا مدآردعو

 ( لع نسخا وبا هلودلا ب ذهم ) یس هداز ردار هرزواییصو هشرپ

 تکتاع هلک-ءا تیدوبح ضرع هنفرط هلودلا ف رش هدداد-هن یدلوا

 یدنلوا بیعت هللا بل ناشوارک ذو دیلعت هر ود نڪ ندنفرط هقیلخ

 ماظن یک کرک هتکلم هلغلوا هشسه" راورپ لهاو ینعمو لق اع یسودنک

 هلن هلودلا ءاهب و رلیدانا نطوت بولکراهدآ نيڪ هک ندفارطاو یدرب و

 علاط هللاب رداوو یدلو عاشرا یی اشو مان تولا اد جد ترهاصم

 هرزوا لاک اکا هلودلا بذهم ر دشلک هنن ا كلوب هدک دلبا رارف ند هقیلخ

 نکاس هدح اطب هجدیا هجوت هر ودنک تقالخات بودبا مارتحاو ریقوت

 هلکعا الیتسسا هپ هرصب بواکهسهک مان ن ات سرکل هد ۳۹۶ ی دلوا
 بوراو یدردنوک هن رزوا كلا یعابعلا وبا ن دئسا ما هاودلا بذهم

 یدلبا ج ورخ جد ندتعاطاقوط نکل یدلا ندنلا كن اتسرکشل یب هرصب

 حاطب هدعب یدلیق مرهنم یرکسعییدردنوک هن رزوا كلا هلودلا بذهم

 یولودلا تذهمو الیئساو هبلغ هرکص ند هب را مظع تواک هن رزوا



AR ) ( 

 بولوارطضمهلودلارعم هرکصن دنوب رابدشو درساراهسیک قوجندرکاسع
 جد لوا یدلباقالطایلایعو لها نالوا هدش ا و یدلواهخاصم هلکنا

 یتراد حیاطب ندنفرط هلودلا زعمو یدتاقالطا نب رلکب هلادد یییدنوط
 هد ۳4۶ بولاق نامزر هرزوا لاونم و ی دلیق هحوت هللا روشنم اکا

 یسهن رخ كنسهکلازاوها هدانئاوب یدلوب ع ویشیربخ یتوف كن هلو دلا زعم
 كرلنا بوج نارع ی درارک ندنتعم حاطب هللا یرلن اب راکر اجت رفاو

 تقاوا ندض رم تولوا عقاو ربع یوف ل رە نکل یدلنا ذخا ییسهلج

 یدلیفقافخاو مکن سەن بور و نب رادشهرب كلاوما یییدلا قل وب ۰

 نکأ یدردنوک هثب رژوا كنا هللارکسع كولب رب یب یاهم رارکت رھ س
 لها نایرع یشادنرق كنارع هد ۳۵۰ راب داوا ملصهتب بویم هلوب رفظ

 كنهلودلازعم هد ۳۵۵یدلوامرکعهدتناب والا هلو دلا زعم بولک هلا یلایعو
 رکسعرادققمرب و یدت) هتسخ هداو بودادصفهن رزوا كنار ع یسودنک

 هدنرب نارع هنب هلغلوا توفهدنلوصو هدادغب و تدوع یسودنک بوغارب

 رقع نوحالاصیتسایتارع درا تح هلودلازعم هد ۹ یدلاقرارقرب

 قازسوص هتکلعو ےض هی هلحدو عطق یرارهنناقا هشاطبویداک بوکج
 توشاط هلحد هدانش اون نکل یدشود هنسادوس كمر و هدام هلا

 ی وتتدهرب راحان یدمیجدشا شاوو یدتا دا ر یراقرخیرلق دزاق

 راب دراو هلع یییدلوا كن ارع هرکصددقدلوا عفد ینوعشاط هلجد بودا

 ندکم زکر ک ع سد شابا لدن هلع یرغربںولا ییسایشا هلجلوا هکر ابد روک

 ,متدوع هرب عصرا تخ راجا رای ح وڙخ ندنعاطا قوط بوناصوا
 توفاف هد ۳۹۹ هرکصیدلاق هرزوا فرصت هنسهکلا حاطب هنن نارعو
 هنن هلودلادضع یدلوا نیشناج ( نیسح نسطاوبا ) ییغوا هن ربولوا

 رکسع رفاو هليا هللادبعی رهطم یرب زو بوشود هنعطالبتسا هکلم لوا
 یراهنا ندا نا رج هحاطب بولک هدنرفص ۳۹ یخدرانوب یدردنوک

 لبا بیرقتوب یدرولیچآینرط جاقرب ه3 دابق نفرطرب رلیدلیا ترشابم هدس
 رهطم رلیدلیا كنج هلا نیسح هرکص ی دلبا رو ره تقوو فلتهنب رخ
 هلودلا دضع هلکعا ك اله نسودنکن دنترغ هک لواو یدلوا بولغم

 یزاارا هللا نیسحو یدلکرادرس یربغ نوح طض یرکسع ن دنفرط
 اکا جرفلاوبا یشادنرق هدقدلوا غلاب هەن ج وا یتدم ی دنلوا هطاصم
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 هرالګ ندا اضتقاو رارق هد هح! بولک هيلا یوم یدلبا هیجوت نسهکلا

 طبض یک یرک ینانکاو فارطاو نیصحت بوبا را هلقو راروسو را هياط
 هلک عا حاعسا یقلالقتساو نيعن كلا هلودلا رعم نامز دعب ی دلبا طبر و

 بواک یدابق لاسرا هلیارکسع یب یری رفعجویا یریزو نوجا یعفد
 بوداسا یلایعو لهاو یدزو یتارع هرکصن د هب را دعفد یکنارب

 برق هغلوا لعحصمو یدلوا تتسم هدهشوکر و ید اق نارع
 بارطضاهنلاوح اهلبیس> تاروهظضعب كنهلودلا زعم اقافنا نکیا شلوا
 هن بععرد نارعو یدنروتک هن ای یرعضبوردنوکر یخ نیعلو!ضراع

 بولوا عج هتشاب یاب | نالواناشپ رپ یداوارارقرب هدنمات بولکهروهظ

 نا زور هنب رزوا كل ارارکتهلودلا زعم هد ۳۳۹ یدلوبنیعت هدابز ندکلوا

 بوشوک و د رادقهرب هلکنا نارع ی دردنوک هلارکسع یتساشاپ رداهب مات

 هنبرزوا كلا ناهب زور یدلبق نصح هلح بعصرب ی دلکچ هپ ورک
 ییرکسعزکاو یدزو بوشوک و د مکعو یدلوشراق راحات هدک دابا موحش

 یداو توق یعاصم قاعضا ندبسون و یدلاخیرلنالاو حالس بورق

 لک یب یلهم یعظعا رز واد ت رزوا كنا هلودلا ممر
 هسیک یرالوب هکیدرک هلح برص نارع هن هدک د اک یدردنوک رارکسع

 هند هتمارهنا ید كنلهم ندنعب دلو مزرهنم امدعم ناهد زور ی

 یلهمنکل یدلبا تلق هب یلهعوید ملهي یرو هن رزوا نامش ی دیا

 هنوک رب ناهب روز كج دباع ورشهعیضتو هرصاح نقارطا بویملکب دیتا
 عفد هلا تاوه س ع دوب یلهم هتفرط هلودلا رععو كرادت ی د هلیح
 یک ییدلید یرکسعو هش رخ بت ولوا دتع یقلرادرس هکر مسا كا

 هلودلا زعم بوردلوکب وتکمویدرآ زل واراد اب هموحهر رانو هسخ وب هناللوق

 دک ءوبد نسەيلبا موکه هن رزوا ن“ د مدقم نوکر هلا هر ېلهم د

 كنار هللارکسع هلج بوغارپ یر یدنکر اجا یلهم یدردنوکمحا

 ندرانک یتقو شیروب هلبایعابن | هسیا ناهب روز یدیروب هنئسوا یر هنج
 كنبلهم بوقیج زوصب کودتا بیرت كنارع لص ااو ی دروشالوط
 هرهنر عقاو هدا لوا یسودنک رایدلبق م زهنم هلبا تع ره فا نب رکسع

 ج” ناهب روز یدلو تاصو دج وشراق در هزوب بوت |تسودنک

 یاسور نکل یدا شليا رارف ندلوا یخ د بویمارغوا هب هرطاخ
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 یلسلانیهاشننارع ۷

 یرالغوا
 ( نیسخا نسطاوبا (

 ) دح ج رفلا وبا ( و

 يح نسحلاولا
 یلغوا

 ( نسلا ىلا اوبا )
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 ی لات وشراو بودرغاح یسنا نالوا داسف ادم لفاغ ندنلصا لاهیضق

 یعاقلاوبا كولوب هرو روز بولک فدرح ی دلبا لارا وید هلا عذد

 هدنن اب وا یلید رادرس هدک دلنا تالکود نوسلاق هزب ناديه كديا مف د

 بوبد ردقلاق زکلاب هدنادیم بودیا فرطرب لوا ینوپ زه كم روکاهنت
 بوجاق رلیدلبا حرجو برض یسان بوژوا را هبروز ی دبا كروا
 بوشود فالتخا هن زارا كرا هب روز هرکصذدنا یدلوا تحت هدر رب

 رادربخ ن دنت اخ كسناب مساعلا وبا یدلبا افتخا یرارادرس رلیداغاط

 قجلوب تقافا رایدلبارایت هنس هرا یدلبا نییعترلبببط هنب نکیا شلوا
 هرکصتدنوب ی دنا لتق هرکصتدنا هرداصم قنوتلا كب ز و و سح

 هنتلاا طساو یدلبا افتکا هلتلاا هرصب نالوا هدنلا بولک ماظعا هنلاوحا

 یتاالوا مساعلا وبا هد ۳۳۶ یدنآ هرزواالیئسا ه وب ی هلودلا رعم هسا

 ف التخا هن رلارا هنس یستریا نکل ی دلا هلا مارا ن د هلودلا رڪ

 بوردنوک جد مسا قلاوبا یدردنوکرکسع هنب رزوا طساو ء۰ بوشود
 كاذ دعب یدلوامزهنم یرکسع توسافلاونا رایدلبا هب راع رکسعیکیا
 رلیداک هن رزوا هرصب اعم هللا هلل عیطم هفلخ هل ودلا زعم هد ۰
 هلودلا زعمو یدلپا الا هن..هفناط هطعءارق هدر بوجاق مساقلاوا

 یدلوب ضارفنا هلهجووب اود نییدیر و یدلوا كلام هی هرصب بولک
 رفڼ تردرانول هک ر د هدنرارکذ نیهاش وب نالوا رف كرابدی رب ( لیذ )

 هعطب یرلکللا راد رلیدلبا تموکح هدنس هکلا حاطب بولوا هسیآ
 یرلتدمو هدنس هنس ۳۷۶ یرلضارعناو ۳۳۸ یراروهظ ءادتاو

 هيلا یوم (نیهاشننارع) ۷ ردهرزواهحوو یراسن ردشلواهنس ۰

 هر هط! نیکعاروهظیبانح ضعب بولو! ندنسلاها دماج هدنلاح لئاوا

 وصو قلاب کودلبا دیصو یدلبا مارآ هدنګا قلشماقرب هدنا بودیارارف

 یرلیجوآ قلاب رادقمرب ه- اب لر ہدیک ی دردیا افتکا هلبا یتا یرلشوق
 كالا رهر هدنرزوا كلوب هحصطب بولوا عج یسایقشا صوصل ضعب و
 هرسص) بوشود هنفوخ كاکرکسع هنب رزوا هرکضندندمرب ی دلش اب هکعا
 هرکص بولوا هدنتعدخ نامزرب یدلیق اجلا هنقرطیدیرب مساقلاوبایکاح
 یدنلبق لاسراو بیعت نوحما تسارحو طفح ندایقشا ینب رافرط هدماج

 یاطب اکا مساقلاوباهلفلوپ توق بودیا عج مدآرفاو هنش اب هلبا بیرقنوب

- 
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( ۲۳۸۰ ) 

 كفسوب وبا نرل هدنب كولب ر نام هلفلوا یمولعم اععح كهللا دبع ويا

 یرکسع هدقدنلوا نفد رایدتا لتف کرک و وقهنیرزوا لو یک
 وکتفکم ظع بوریدلاق شاب لیس هظحالم رد هدنایح زونهیئا یسهفلاط

 لوب و رایدرافیج بد سج بوزاق نی رازح یدلیارمحا هللادبعوبا رایدلیا
 یآ زکس ند هعقووب رطدلوانک اس بوروک ینا قلخ رابدقار هنسهزروا

 توو هدٌلوا یسهنس ۱۳ ندنض ره هداح یاج هللادبع وبا هدنرو رح

 ( ىلع نسطاوبا) یشادنرفهن رب ردشلواهنس نوا یلالقتسا تدم یدلوا

 توریدنآ ییاو رایدتا ولغرکسع هلک ع | تکرح راوبهات تولوا یدیریلا

 هطعارو توحاق هره نسطاوا رلیدل۔ق هدارا بص كعساعلاوبا و

 هب هرصل بور و داذما راد_همر خدرانا یدللا دارعسا ندن_سایعشا

 راب دم هلوب رفظ شا طبض یب هرصب مساقلاوبا هکرابدروک هدنرلک دلک
 ليا ساقلا وبا تورکرامدآ هیارا هدنراقدناصوا بودا هرص اج تدمرب

 لرا دن بورهک هب هرصت نسطاولا سد رابدا هخاصم ی زارا كنسهحوع

 یدلبا الا هئوزوت !معالا ربماو یدراو هدادغب بوقیح هنن و یدروک

 یدردتا لازتا هغانوقرب هدنراوجییارمس كدازرش نیا هلر نیم اینا نوزوت
 دنا طیض یککرک ی هرصب و هبلغ مام هلغوا AEN سن

 ید نوزوت بودا دعو هرزوا كهردنوک لام رفاو هسرار دما تنو اعم

 دقن نع بون هررد كياح مسالاوبا ند هوا نکل یدلیف دهعت هتناعا

 هذیلخ بولا یلام جد رانا یدردنوک لامرفاو هدازربش نا هلءا نوزوت
 یهعقاو وب رایدلبالاسراو ذخا ییررقم هرمصب هع الا وا ن دقرط

 بت اک هنوزوت یسودنک هن رب و هلازا یدازرش نا هدقدب وط نیس وبا

 هدقدلوارادربخ ندهسسدو جد دازرش نا یدلوا هدنس هدارا قلوا

 درب دتا ساحو رب زدت مکح و ذ خا یبسطاوا بودا نایمرد نماد

 نیول هعهدوب یدارلشمر و اوتف امدعم هللتق كس اولا اهفف یدشااح

 یدناواتراغو بهذ یسهن اخو رانلاب قارحا هدعب بلص یس هثج بولب روا
 ك: ردپ یدلوا ( هللادتع مساعلاونا ) یس هداز ردارپ هد ۳۳۳ هئبرپ

 هلازا یعساعلاونا هلا یس ر ندنررادرس هلند كيرپ مات سدان ندنسافتع

 هلاد سی رابدلبا قافت او لوق هرزوا قلوا شم هدر تسانرو
 مسا قلاوبا قهلواراکشآ هتف بولوا عج هنسشاب كرادرس لوا یدانجا

 (4۹) ( ین )
 ن رج



۱ ) ۳۸۶ ( 

 یدنوق هنارس كسدوم بواکیدن ر ی دلوا بوشآو هننف ےظع بوناوا

 لولب ر هله هرکضآ رلیدلبارارف هلباولنایمرک یتدار نیایلغواو تم هنیلخ
 رلیدتک هل صوم هرزوا یمددنلوا رک ذ هدال اب بوشد ربا ندنرادرا رکسع
 لایعو لها كراکب نیعتم بودنا طض یدادغ نیس ا وا هدفرط وب

 یدلا لاسرا هاب یردارب هدطساوو دخا هرزوا قلوا نهر ن ردالواو

 یدنالکدشعا قس یلثم هدفلس هکیدلباروجو ط ردقلوا هنقلخ دادفب و

 هلا نادج نی هلودلارمعان هفیلخ تم هرکص بوروط هددادغب یآ چ وا

 رارف نیسطاوا یک یتیداوا رادربخ ن دنکریدلب ا تدوع هن رزوا دادعب

 تواک هنرزوا كنا هلودلا فیس ندفرطرب ی دراو هتادمو ی دابا

 بوزوب یی رح لا لوا هلودلا فیس تبق اع رلیدلبا كنج نوک چ اقرب
 ندنفدلوا یلام كجهرب و هرکسع نکل یدروحاق هب هرص» ندن ادطساو

 فسو ا ناع یدلبا تدوع هدادغب تویم هدنا بیعت هوا ندا

 هرب هار هتیقتس ندنفرط ا رد ودیا عانا قلاح فعط كن د رپ

 كاله هلم ا بود ! كنج نوک چ اقر هلکنا یدب ر ی دلک هن رزوا

 نو اق هزوب نسوي یسب ر, ندراحالم نکیاشلوا بب رق هغلوا لعحصتو
 قح هراقیح هشاب یشلاو رک ا هدک دابا ضرع هب ید رب بودیا كرادن هلیحرب

 هقیقحا ف یدتادعو هرزوا كا ناسحاو ماعنا قوح هپ ودنک هسرولوا

 هن رب رب یافس كعسوب یدلبا ادب ینلاق سا هاتف یکا فیرح لوا

 بوریدشتوط ی راتناق شد آ لوا هدیللافصت یدرروط یکر سج ولغاب

 كفسوب هدیعلا دف رط بولا یرانار رج راددر و یو هنن ر رج كن ارد

 یدبروب ځد یرکسع یدب رب بوشتوط نیافس یدقارب هنب رزوا یساعتود
 هدنمرگ ۳۳۲ هعقوو رابدابا تعره ناربا هتهدو ترافایشا قوج

 هرصاح مانا جاقرب یوهلودلا زم ید رب هدهرون نم "هتس هدعل بولو عوقو

 هنس ی دتک بوغا رب ه رک راب دليا ناسا بولکر لکب چاق رب ی دلسا

 3 هطاصم هدنرثن نوزوت نالوا ا مالارما هددادغب هلا ید رب هدهرول ص

 وقعد فس و ولا یردار كندي رب هللادبعوبا یداو ع وقو ترهاصعو

 تبور> كهللا دبع وبا نکلا تولوا م دا یحانص هش رحو لام ملک

 كن | یب ولق كنقلخ رکسع مرحالف ی دا شفک ود یلام هلبا یپس هیلاوتم
 یتیدلوا هدلالقتسا هیعاد فس ول وبا كر هدیک ید یدلا لیم هنفرط



 ۳ تیا تا

(SAD 

 رکبعرفاو ند هقناط اید بونا هطساو ید رب هدقدنلوا لتخ مکح و

 نالوایابنا كمکح هدک دشرا بی رق یداک هت رزوا دادغب نودا عج
 كنناضمر ۳۲۹ بولک سپ رلیدلبا ناعیتسا نوقیحیرفکآ كنب رکسع كارتا
 رلمدآ وند رب داک شوخ کا هقاخ قتم یداوا لخاد هدادغب نوک حنا

 ن نس اوبا یر زو بويعو لوب هر هفیلخ نکل یدردنوکر لءاعط هرفس هجن و

 هب دع راخو یدروا هسبح بوئوط تساوی هرکص یدروشاب وس هلا نوو
 نوتلا كىز وب شب نوعا كمر و هف ولع هغ رکسع بوردنوکربخ

 رلمایپ یمآدیدهت بولوارمصم یدب رب نکل یدیدع هر و هفیلخ یدتساا

 یرلماخ اسم لک هت راغ تک و نعسمو رعغ ااو

 مالاي وتلا كس زوب شب بولوارطضع هفیلخ تبقاع یدلبا دارا هلا

 موه هنس هراح كنا تولوا هب روز قلخرکسع بغعرد نکل یدو

 یشادنرق یسودنک رلبدعا اعل و تراغ نسا شاو لاوما هل اب و

 یرکی حنا هددادسفب رایدلبا رارف هطساو بوت هراشناق هلیا نیسطاوبا
 هستن ەدە ات عدد واک ندماش قدار نا هدب ردشلکا نوک تلف

 بودا عج رکسع بقعردو یدلوا یدصتم هکمروک یی روما لر هفماخ

 ی دلا لاقتنا هب هرصل ی در هدفدراو هطساو هک دزآ كنند رپ

 هرزوا كمر و لام راد-ةمرب یدب رب بوریک هش راارا یقوکلا هللا دبعونا
  ۰یدلبا تدوع هدادغب ورک ق دار ناو یدنلواهحاصم یرلارا هد

 رایدتا بصا رادرس هن رارزوا ودنک یثوزوت هلرب نایصعرکسع هرکص
 عفد ی هتفو قدار نا نکل رلیدتک هش رزوا كنىد ا بولاقو

 روما یدازرش نا ندنفرط ید لوا بور و یسهبتر ترازو هپ یدیر و
 یدیرب كلذدعد ی دابق لاسرا هدادعب و لیکو تنوحا كمروک یترازو

 نکا عج رکسع نوګا ك هن رزوا دادخب بویلوا هدنلاح ودنک هنن

 نوعا علوا نعل اکا هدرانمو لی زتو طخ ندنسهېتر ترازوینا قلارنا

 رادعم کودت یب وکی خد ید رب یدردتا رادصا نامرف ن د هقیلخ

 ارب بواک یدردنوک هدادفب هلیا نیس اوبا یشادنرق بودا مجرکسع
 بولی ز و یرکسع دادفب هرکصذدبرحو كنج نوک ج اقرب ارح و ۳۳۰

 هن ارس دقیلخ ندنفرط طشو الاسا هدادغب ی دیر هدنس هرخالا یداج

 تراف رایارس قوح هدنحا لرهش رلیدلبا اس و ترا بورک اشا

۳ 



( ۳۸۲ ) 

 ب» رفو لد صعد اکح | و تقرافم ندشناب نوشود هدوخ رادقمرب

 رارفرپ هدنا بوراو هیهرمصب یدیرر سد ید ادلا فب رح یدید عهدا
 السا هدادغب هنرب قبار نا ی د مک ی دلاق هدزاوها هلو دلازعمو

 ییدارا كنيلاوح لواو ی دلوا قم ه دیرهش طساو هلیس هظدالم كعا

 هدادعب بوردنوک ربخاکآ قبار نا یدلبا ادب جد هن رخ بودنا عج

 بوزا بوتکم هي یدیرب قیار نیا سب ی دابا تباجا نکل ی دتسیا
 طساو اکسس كسردا عفد نس ا مک ندقلارا رکاو یدرب و تلاتسا

 مکح « دک دلبا هب را هلی | مک بواک ی دیرب یدید ع هر و تابا

 لاسرا AE هه درا هرکص بويا بیععت نکل یدروحات بوزو ینا

 الینسا هدادغب كسرواواقفتم هلی مب رکاو دارا تالک "رها تلامسا هدنصاو

 یدد ۶ هدیا ادب ترهاصء هد نماراو هرو نب یطساواکس 1 دیگندلبا

 یدنلوا هللاص م دقع هدنرارا بولوا نون هرم لاک ندربخو ید رپ

 تبقاع یدلشا هفلوا ه دنهیلع كار نا بودیک هطساو ید رو

 یط-ساو هرزوا یدعوو یدجاق قار نیا بودا الیتسا هدادغب مک

 یحس داز ریش نا كلذدعب یدلیا هجو هب هدد رب هليا یروُنم هةل

 هللاد.ع هتمدخوب ندنفرط ید: ر بون دار زو یدب رب هقیلخیطار هلبا

 ردشلوا هد ۳۲۷ لاوحا وب ب ودیا لیکوت ییهسیک مان یرقبلا ىلع نب
 بج دالب بوراو اکاو یدلبا شورت همکح نی زق یدی رب هنسیسترا

 هدادش یسودنکب واصینا یدارح یدلبا بیغرت هغلا ندنرللا هب وبلا
 رکسعرادقهرب هب یدب رب بویلواهتف رف اکا مکح نکل یدیا كتياالبتسا

 لج دالب هدعب صالعسا ندنلا هلودلا زم یزاوها ل وا راوو لاسرا

 مکی ت بقاع یدقار ها۵۱ یصوصخو یدب رب یدردنوک ماو د لا جد

 هس رزوا یدد ر هلبارکسعرغا بودن طظاعسا ندنسهز ترازو ماكنا

 یدنوقنچرکو کر بهتشاب ثفیاق هدک دنب هغیاق نوجا كم طش یدب روب
 یرس بت اک كنودنک راددحآ راو DT هدندانق هکر اب دروک نوتوط

 بویمرب و ناما مدلوا شمزاب یتیربخكتع رعوب هنفرط یدی رب هلر تنایخ
 ندطساو یدیرب یدلوا هن اور هلو ده و یدروآ یون ول كم رحلوا

 ی دلو ییهسیت هدطساو بولک ہک نیک ا لاقتنا هی هرصب بوقلاق
 بصن هفیلخ قو ملخیطار هرزوا یتیدنلوارکذ هدالاب هد ۳۲۹ هدعب



( ۲۳۸۱ ) 

 مات مکح هللا نشر رد قرار نا یرغ هرکص ند هب رمو ی دمر دلاق

 ہک یدردنوک هش رزوا كند ربو ی دردیک تعلخ بودروتک یرلکی

 هن رهش سوسو ی دنب هلبا قلخ یسویقو یدنول یدشک بویملکی یردب
 یدردنوک و شراقاکا هلا مدا ك جوا ییهالغمان لاجدجحڅ ید ر یدراو

 راویسمدآرفن شع زویکیا هدننانتمکح رلیدشوکو د هدنرانک ك سوس بواک

 هدق دلوب لوص و هپ هرب زج ام زهنم ی دزوب لاج بودیا هلج یدیا

 لادا ید رب هلو رل,دلبا رارف نزسکعا كنج یرکسص كند رب یک

 بواک رو یدزاب رکسع یک ندنرلت کب ہرا بودا رادرس ینمالغ مان

 ده یدا راشلوا رصد امت هرارق د انحا نالوا ه د هرمهل رایدزوب و

 لا مکح نشرخ رد هدعل را دا وا 0 دوتا هت هلکعش را یربخ ت رصن

 فطع هن رزوا هرسعب ندنآ ی دیروب هن رزوا زاوها مک بولوا عج
 طظفاحم هدنا هلا رکسع رادعقمرب یتسطا وبا ی ردارب ید رب تحدا نانع

 نغلراح كن هر بواک چد مک یداکح هفرطر یسودنک بوبوق

 ندلحملوا یراناو یدشوکود بوراو وشراقاکا نیس اوبا یدتبا طض

 مک شد یدشرا بععرد ید یسودنک قیار نا یدروسهر ورک

 برح مکح بواوا راداب جدول هرصب رلیدپ روی هکنج رارکت بوشلوب اکا
 هللادبعوبا رایدلک هنب رودرا بونودمکح هل اقبار نیا ندنا یدلوالاتقو
 قارع بوراو هروضح هی و ن هلودلا داع ن دلم یندلوا ید ر

 یهلودلا زدم یشادنرق ید لوا یدروش ود هعط نوحا ذخا ینکلء
 قیار نا هدهرصب هللارکسعلوا یدنرب یدلیق نییعت هللا رکسع رادعمرب

 نکودنا زولکدادما هژودنک یزکیسع هرصب هدنرکدعا ترک هن رزوا

 رایدصاب یتسودزا كنبدب رب هل رب بولک توق هنب رابلق یک یراق دی وط
 ههاکن وراب نالوا هدودراوید نوسلاق هند یدتا مما قبار نیا نامه

 ردهد ۵ هعفوون یدحاقیرغوط هطسا و توفیح هد رحورلب دروا شنآ

 درب هللا مک هدنرزوا زاوها تولک هلا هلودلا رعم ید رب ےس یسنریا

 ند هلودلا زعمی دیرپ نکل راب دليا طبض یزاوها بورک رلنآ ی دلکچ



(۸۰) 
 هن روطحلرفعج یدلیا يله هرایشاپ لولب هدک دتسیا كم بولآیرکسع
 هک ات م هديا عب زول هرکسع كر و لام یدعا رسزتسا كتک بولآیزب تولک

 هدنب هروب رح یدیغو هراپ ر هسلا هدرفهح رايد هرانوسروک نک رادت لو

 راءالک دننرفاو بویدزردیک هج هلک سزب اب كج رپ و باوجویدردقوبلام
 4 یدلبا اصلا هی یدیرب توحاق هله ریدتسدا ق[ هراب یرفعحو راب دلب وس

 نکیخوب لام هدکن اب هکم ارح اکس نکل ملا بت هرلنردنوکی ساک ایدی رب
 شا هلبا ها كن هفیلخ رکا رانوب كدلك لا هظحالم هن هکمروتوکرکسع

 یدرکا نسنکل را زقک هکدلرب و یرانشخ و هفولع هسلوا ید یرالوق
 روک هراتروف کش اب نامه رولوا ندزو هةثب لاح كسرولوا ج هروط
 هدادش رساخو بناخ بوج اقرفعح یدرب و داشکه رکصندماشخا بولد

 بویکچ لا ندنغلرادفرط كنید رب لئاقم نبا هدفرطوب یدلوب لوصو
 ید رب یدربدتآ بصار زو هار یا اسعالارمما یتا هلا ششوک و یش

 نیا توراو هکندردنوک ییهنسک, ماننوکلانیدجا ندنفرط بویلک یسودنک

 مات هقنار نیا بولک هيلا یوم هیلبا تمدخ یادا هلا تلاکواکا هدنناب كنار

 قوا یدیب فسو وا بودا قاعا هللا لئاقم ناو ی دلبا لوخد
 جد هب هرصب یدیرب هلیا نب رطوب رایدرب ویدیا لیصحت نفالصح هرصب
 ن دسر كهاس كب یکنا هد دادغب قبار نا هدانئاوب یدلیق النسا

 رایدراو هتن اب كنید رب بولوا ب وط ران| ی دلیا درط بولاج نیرایماسا
 یودنکن وحاكیوب قااریا یدوقبلاهدنتمدخ تورو هفولعهثس رب ره

 هع الو ندروغوارپ مدآ رفت كس یکا عهدنا رهن هدکدید ع هدیا و

 ی دردنوک باوج ويد م دليا هجلب وب بودیا ف وخ ن دل هنتف راب دلک
 یرکسعنالوا هدنوب بواک رلنوب بوئوط هناهب یراف رح لوا كر هدیک
 زرویمردتا طبض اکب بالو لهدا هجن مدارغوا هیالبرب رایدتا داسفا ید

 یسادنعک وقو لیکو كنا قیار نا یدلوا نمر و ی یرعم لام ككر هيد

 ناناوا رکذ هي یدیرب بویلرعا هی نوک نبا هيلا موم نالوا هدنلکش
 افصا الصا یدردنوک رابوتکم ممآ باتع نوعا یسهیضممرمغ لاصفا

 ی دیا راو رکسع مطسم رفن ك هدب دتهم نصح ندنفرط ید رپ یدلیا
 ندنسایفشا هطءارق تیالو لاها رایدردنوکر لنامرف وید نس هریدلاقیرانا

 بولد ردمشع وق نوجما هظفاحم یرهش یرلمدآ لوانب ردراهرزوا فوخ

 N a ی تا هک



( 6۳۷۹ 

 یجداکا یدتسیا ها رادقهرب نوا كمر و بحاوع هل رکسع هدک دا

 لاقسا ءرکسع ندننلا لاو یدمزتسوک هبحرب بورواص فاذک و ف ال

 هنوقاب بودا ادب ث زفر هدنرلد و ی داف هلاما هنفرط ودنک بور و

 بب رفوبد نسرولکهن ۸ هدا فرطرپ ییهتفوب جاقهفرطرپ ههروطنس

 هلنادیعوبا مزب هدنفح كنا اعاد تولوا م دآ لد هداسرب توقا ی دلیا

 هرلب رفو لدو یدراب وس ود رايب ینلاوحا تانکر کسع ردهدآ بتاکرب

 یام یتیدنازق سضاح هللا دبع وبا یک یودتک هفرطرپ دنهدرد بونادلا
 هنوفاد بودیکر ب نیرلقاشیمو دهع مانو یدتیا شم هرکسع بورافیج

 ويد نیس هراقیح ندنسهکلا زاوها یتوقاب یدلکنامرف ندنفرطهفیاخ اکب

 رحوبد مردنا درط هلاروز ن“ دوخاب تیک بوقیح هلک دارا ا شروب

 نانلوبهدنناب هله هداف هج نکل یدلس یتفیدارغوا هیت توقان هدک د ردنوک
 لیم هقرط مب رکسع هکلب ارز یداک هنب رزوا كهللادبعوبا هللا یعابت |

 یدزو بوقیج وشراق اکا هللا دبع وا یدیا راو ی ديما وید رل هدا

 هل ادبعوبا بولوا روس ام یلغوا یکیاو لوتقم هدنگا هکرعم یسودنکو
 كتوقاب بوردنوکرلمدآ هن رهش رستو ی دلو لالقتسسا هللا بیرقتو

 یضار تیفیکوب یدنروتک هل اب نسب راوجو ایا و لاوما نالوا هدنا

 ندنلعفوب كنيد رب قجلوایرلعوعس كقيار نرد اریمالاریما هلی هفیلخ
 رایدلک هن رهش طساو هدنمرګع ۳۲۵ لا رکسع ےظع ب ووا دونشخ

 هدعرزوا نعال صع كتالووبهنفرط هفیلخ بودا ادیب هدنعشرپ هن ید رپ

 ع هدیایلست اکا یی رومارکسع الردنوک هرکه سرلید یھک و كالیقررمو انا

 هلا قلود ناسیعا هقیلخ یدردنوک نوتکم رعشم یدایقنا تروصود

 هدعاسم ردیبرف ضحوب یون نیسح كج دیا تروشم یصوصخوب
 هلقلوا ندنرارکفرط كند رب لت اقم نا ندلود لاجر نکل یدید كا

 هرزوای ولطم هنفرط یدب ر هقیلخ سد یدلیاباوصتسا یلوصح كنما ص

 لاسرا یناقرون رفعح خد هرزواقلوارادرس هرکسعنالوا هدناو نامرف

 ندر لام نالوا هدنتمد هسا ید ر یدابا تدوع هدادغب یبودتکاو

 هرفعح 5 نوجا قلا رس ادعام ندنکیدمردنوکه بحر و هارب

 ها مارکاو زا زعا یی رح ند نما یادتا ی درتسوکی زاب هشبش تعنصرب
 فیرح تبقاع یدروس ر هدنتعدرو راهفطالمرفاو بوردنوق هغانوقر



( ۳۷۸ ) 

 یدلبا دهعت تواوا قارمص وڏ هکمر و تولا ك رک ناثوا دعو

 صا وند نس هيلبا ذخا یلسالسلایا نا ههللادبع ونا هلعم نا كلذ دعب

 بولا یتنوتلا كب نواو ی دت وط نب رح بو راو یسودنک ه دک دردنوک

 ینراشادنرق بودا طض نسهکلا زاوها و ی دایف لاصبا هر هلعم نا

 نسطان نایلسهن رب و ل رع هلقم نا هد ۳۸ یدندد هدوب و هفرط رر

 هدقدالوا بصارظانیسع ن ىلع قداس مظعار زو هنب رزواو مظعاربزو

 رب رګ نونا طخ هر هتسکر مانرمصن نب دجا ندنرل.ش اب یبوبق هفیلخ

 هنلادبع وبا هرکص یدتوطیرلنا بوراودجا هیلبا ذخا یراید ر هکیدلنا
 یشابیب ود نکل ی دلبا ادب نامرف هتخاسر هدناب قالطا كراودنک

 هک دل وا یطخیدنک كن هفیلخ هنب مدت! سح هلا نواه طخ یزس نب

 ینیدلواهتخاس كن امرف هرکص یدم هلک د ین امرف بولد مي قالطا

 فرط یدتلبا هدادغب نس هلج بوقروق ندنررکم یربغ قاوا رهاظ
 لی ها ردقوب ندرانو یدالوا بلط نوا كب زو ترد ندب رم

 نیم ود راررب و یراب تب رادقمرپ نکل یدرتاوا لومام ینج هنلوا

 9 و فرض هب بوزو ماخاب اولا كي زویتردنکروئلوا
 بولوا بلقنم هدننس بصن هاکو لزع هاک تدمر هللادبعوبا لصااو

 ی دلو ت وق هبت رح ل اک هلل | دبع ویا هدنمانا هقیلح یصار هد ۴

 نس هکلا زاوها كب نیعتمرب ماتوقا هدرانقووب هکر دثلواوب یخدیبس
 جس واد رم هدانا وب یدردبا ییساکكنا هللا دبع وبا بوریدعا هناکلام
 هدنرور ی اجاق رب ی دروچاق هی هرمصب یتوقاب بواک هن رزوا زاوها
 ندنفرط هفیلخ ی د توقان بولیکح ن دزاوها یرکسع كج واد رم
 لس هزاوها یهلل ادبعوباو یدتکب ولو اروم أم هرفس هدب رزوا سرا

 هرکص یدلبالیصح یتالوصح یکی کر کب وراو یدردنوک هرزوا قلوا

 لالتخا هتکاع بولک مواد محرک سع SNE كعلکعقو هس ساک

 نوح ا شتفت یلاوحا ندنفرط هلم نا یدر وییاسح قهرب وبدرابدم هع

 ی دلبا قی دسعت , مالا دبع وا جد لوا بور دب وا ج د ی دا ناک

 فرط نکا شا عج نوا كم هرک كی ترد هددنس یا لصاطاو

 تدوع ندرفس توق اب یسیدنفا ادع ام ندنکیدمرب و هبح رب هب یرعم
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۳۷/۷ 

 نکردیک هی هنده یسودنکب وغارب لاو هدنآی هیعش نررغعو یدتناخف

 نامزرب تولیق ررعفو اا دا ید رع ترمع> سد یدلوا تود هدلوپ

 كنب رلیلاو قارعو هرمصب هک هنب رلتقو هیسابع یافلخات ه دعب یدلاق
 ههفوکو کا هجهاک ید راروق یدآ یراکدتسا هن رزوا تولوا هدنط.ص

 قارعو روهط قل ود هیسابع یدرولک اح لعتسم ندنفرط اهلخ جد

 یلاو لقت-سم تقو ره هر هفوکو هب هرصب هدن رکدلنا ذ اا كلا راد

 یدیربلا هلناهبعوباتبقاع بودیک نامزرب هرزوا هجوو رلیدلواردب !نییعت

 ید ی رهش طساو ردکح هلک صفت مکه تن ی دلو لالقتسا هدنا

 یا زوئوا یحرعو یا شع یوطو 193 هکلا قار عو ندنلات ۹ وا

 ترشابم هد ۸۶ هنسانب كنا حاحرد هدننسهرصب هلا هفوک بولوا هجرد

 رشنللا دادغبو زاوهاو هرصل و هفوک ندرهشوب یدلبا مات هد ۸ و

 ردشتلوا هيس طساو ندنعیدلوا هدطسو یسودنک بولوا هقاسم حسرف

 ینیدنوا بصا جد لاو لقتسم بولوا هدنط,ضیرلیلاو هرمصل اتکا

 راشادنرقرف ترد یس هفناط نییدی رب هکنوسلوامولعم ( دصقم ) ردراو
 هللا دبع نیس اوبا بوقعب فوت وبا نیلا هللادبعوبا یرلماتبولوا

 هرسع) یراکلاراد ی دلو ل العتسا یحوا كرلت وب ر دلع نسخ اوبا

 ۳۹ یرلت دمو 2۹ یرلضا رقناو ۳۳ یرللالعتسا یادتاو طساوو

 هیلاراشم ردید لا دمج نا نیس هللا دبع وبا یرللوا ردشل وا هنس

 یرلتمدخ ریهآ ضع! ی درولوا ه دنرلتهدح باک كرالاو ضعب با

 کا رزو كن هعیلخر دم یساعنب يلع هد ٨ كلد دعب یدنوط جد

 كج هلک و رلبا یکم توو اوا یدر و ٽمد> قطار هروب نم هددلوا

 نب هکنس هروک هله نسر دیا ر اة | بور و یش ینزج هلب وب همدآ
 ا ی دلبا ت ادا راوي د مروشد ربا هب هب رح هن

 یدرړنوکهدادغب ن سا وبا یشادنرف بول اریخ نغیدنوطزو هل راز یرازو

 یتا زاوها نوجا ےب بود الامل ذب هسرولوار زو مدآرولاتوشررب رکا او

 هلعم یا ند هڅک قوح تولک هدادعب ۰ نسطاوا یددن رد هدیالیصحت

 هادم نیا یدرب و كسم هروتلا كب یرکب کا نسخ اوا سا یدلوار زو

 ید هقسو وا یراشادنرقو نالو هت ارف هنا واو یزاوها ههللادبعوبا

 (E (ی)



) ۳۷ ) ۱ 

 یراح ن و یاکیدنک هشرب و ل رعو هرداصمو لحا یهیلاراشم

 لازلتخا هرومآ ماظلو یلوئسم لغو ط31 ہر ےم كلذ دعا یدتا بصذ

نت اوب تولوا یراط
نیک ات دیه رفا هدا

ا ییمالغ مانرهوج یدسع روم 
 ز

 رهوج هدعب یدلوا كلام هرصع عازن اب هد ٩ بوردنوک هلنارکسع

 ن رکسعو دحا ید وبا یک اح هلمر بوردنوکر کسع جد هث رزوا ماش

 لصاحلاو یدیا شلوا ذوخأم ید سراوفلاوبا مدقم یدلبا ناش رب

 یدلوا كالام راب دسع هصم بواواضرهنعیلود هیدیشخا هرزوا هجووب
 راند ندیامکح هنکلاع طساووهرمصب و ناتسزوخ ( هرقف ىج ر کس )

 ناتسزوخ ( ناوذع) رد هن رزوا لیذو .دصقم و ناونعرب هدنرکذ

 هکنوسلوا مولعم ردهدنناس رلتدنا ان یرادو و هدنر رکذ طساوو هرصب و

 . سراف هللا هرمعب, ردراو یرارهشقوچ بواوا تیالو عساورب ناتسزو>
 طساو یس رغ دح ردشلوا عقاو هدیلفایعجوا ردتعنود هنسارا

 هن اب رهم نده رق مان نادابععفاو هدنرانک برد یس ونج دحو یسحاوت

 ناهفصا یسقرش دح ردیک نولیکح هندودحسراف ندناهقرود نادنا

 هن رلغاط ناتسرولو یدودح هرصب یسااهدخو یدودح لبخ دالب و

 بولوا رارکک زود هج تکلم و رولوا یھت هتفرطرب تالبج د الب و

 عج هر رب یسهلج رد راو یروص راقا قوج ر دقو عاط الصا
 روهشع كن اتسزوخ رولکود هی ارد «دشناب یدهم نصح بولوا

 یخد رس رتشش رواسبدنج توقروق سوس ببط ردرانوب یرارهش
 نصخ ر دشلوا انب هرکص ندمالسا روهظ مرکرکسع یج ررد
 نا ورهم ارت رهذ روئواقالطا ید هتالو ع وج ظفلو زاوها یدهم

 ناتسزوخ قرود رار د ید ناحرا هل ا د دشت ناحرا نم رهمار

 رع ترضح یرعشالایسوم وبا هدنلاس یحت رکس نوا كتر یني راد
 . ندشلاث ملقا یرهش هرصب ر دشلیا حف نکیا یسلاو هرصب ندشفرط

 ردهحردرب زوتوا یضرعو ترد ی لوط بولوا ن دنس هکآوا قارعو

 دابارداب تیوح ناشم ناسم نادابع هلبا طساو ردرلن وب یلاعا
 هدنتفالخ رعترضح ردعبات هب هرصب یرلب وک م عیاطب هاب و لبج ااردام

 ندمارک باعصا هدنح رات ۱۷ نکنا یسلاو ه رصد صاقو یبا نی دعس

 ی هلباو یدلبا ان ییهمصب بولک هلبا یرما رک ترضح ناورعنب هبتج
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 ندهسوک مانبهو نادوج ینا دیشخا هدنخ رات ۳۱۲ تولوایئاوط
 یراد هن رخ بولو تعرح هدنناب یدلبا تس ر بولا نوت اص هدرصم

 دعرب یور هدئلصا هکر دکب رب یراکدىد 6 یشادقانا كنو ردشلوا

 ارج كن را اقا هد همر اعم ها یشادن قزقو یشادنرق دیشخا یتا بولوا

Eییادقاو یعاعش بول وام ا هو تمهللاع ناشلا ع رک یدیاش  

 هدقدلوا توف دیشخا ا ا بعلموبد كت اف لد هلا یبس

 بودیا باتجا ندقلوا هد هتر قا ندنا كناق هلغلوا كباتا روفاك

 مے بورد ا رلیارمس هدناو یدراو هن رهشمویف نالوایصاخ كلودنک

 هطاعمیر ورض هلغلوا هتسخ بوک قفاوم هنحا ع یساوهنکل ی دلوا

 ید یبتلا باطلا وا رومشم رعاش تقولوا یدک هرصم نوحا

 تکتاف ی دا شاک هنا لروف اک هرصم بولوا هدنامرطاخ هیهلودلافیس

 نکل یدا یولعم كکناف یزمهخد كناو یعوعس كادتمیجرک و اخ

 هد هرسمرب هدرصمنوک رب هله ید نم هشوروک هلبایرب رب ندنفوخ كروفاک

 دارم كت اف ادا تنکرادقمرب هدنتسوا تآ توروک یوا ام فک

 شوما فید هدعبیدلبق لاسرا هده ولی نوتلا كم هنیطلاوب ای کی ودلک

 ناذین-ا ندروفاک ید ببطلا وا هرکص یدعنا تسکا نس هده بویعا

 كا ردقافآروهشم هکندلن وس هدیصقا رضرب هدنفصو كلا بودا

 0 وس رله ره ارغو كابه درا كنا بطلاوبا ردشلوا توفهدنلاوش

 e وسهن اتطدراصق ده وب هدنعجح توی تيت ور دة كبطلاوباروفاک نکل

 بواوا هدرزآببطلاوبا هلکعا تارمصقت هدنهارکا یان ندنلخت لاک نکیا
 وعهرتفدهیروفاکو رارف هات هلودلا د صع ندرصم هل الیح لاعارفاو

 هدنح بطااو او ردقورعء هل | تسح روفاک یدلبا یاوسر هل اعو

 كدیتخا هت رب قعلو | توف رد دهاش اکا جد یکلتور یب کودتا

 یدوعق هتموکح دنسم یدلوارصم 5 ای( نا سراوغلاوبا ) یس هربت

 رععح لضفااو | نالوایرب زو كروماک ردشلوا هدنسلو الا یداج ۷

 هرداصمو سح یراهسیک هصنندنایعا بولوب لالقتسا هدنتمدخ كنوب
 قنوتلاكس تردو سبح جدی وععد یربزو كندسعزب رع قح یدلبا

 بودا ناهنب هدنسهناخو صیلح یا سم رفعوا هر مای ی دلنا دحخا

 ريزو ب واک هرصم دڅو با یسلاو هلهر هدسعب ی دروح اق هب رغم هرکص



( ۳۷۶ 

 یلار ناو ی دو >ح ES ر صم كول ر نالوا هدو صد هدنراق داود

 دیشخا یدشود هقشمد هلبامدآ فن ش رب دلیفمرهنم هلبا نع ره حقا

 واک یدردنوک هللا رکسع رغا یعنط ن ےک یردارب هدرا كلا

 هدنګا كنح یسودنک توان زو و یدشوکود ا دیس>حا هدژب رق قمد

 یلغوا و دنک بودا نکو لسع نس هزاّدح تا قاار نا ید وا لوتعم

 ۵ دیس دما و یدزاب همانتب رہو یدلنا لاسرا هديا هریصم هلا جا نح

 لغواهتشياو راذتعا رفاو وندردقوب مع ام طق ےب اد هدنکا كرح

 قادس ہد | صا صو هنر لر کردار سرا مدردلو هکفرط يج | نه

 ۱ قلا هلدر بور دیک ت داخ هجا م د سخا یداا دارا تالک ممآ تقر

 هتفرط قار نا هنسرهب ن دز الوصح كن ا توالوا ط.ض لد فرط رت

 قم هد ۳۳۳ یدناوا هلاصءیراارا هرزوا كلر و نوا كب قرقزو

 یری زو ۳ هر ودنک دیشخحا هلکمردنوکربخ ننه ییاکش ندنلاوحا هفیلخ

 مسا مو یدشولوب هیهفیلخ هدهقر بواک هلبا هتبال فح رذاو هیهلقم نا
 تولآ ودنک و یدیرو ناینهکک وا توروتک هخ رب هبت رص مات یدوبع

 دیشخا تقاع یدمرسوک اضر هقیلخ نکن یدتسدا كم روتک هرم

 تولوا تود ینوک یک: یر كس هایذ ۳۵ هدتاورر و ۶

 ردتلوا هتس ۱۱ ییدمو 1۷ نس یدناوا لفن هم رش سدقیمس هزانج

 هلذلوا رغص نکل یدلوا هاشداب (روج ولا مساملاوبا) یلغوا هشرپ

 هرزوا هجووب یدزتسوک ل اغتشا هرومارسدن بولوا ی انا كلا دوسا روف اک
 هسدقملا تب یسهزانج جد کلا بولوا توف ساقلا وبا هدنرو ره هنس ٤

 ۱ ی(ینعنسحاوا) لیغوارک.د كدیشحا هنم.هم كناروفاک سد یدثلوا لعن

 یدلوا ےظع:دنامز كنو ید ا١د لار وف اک تموکح ناک اکو ید ابصد

 هدروک ذم هام (زوفاک كسااوبا) هنن رب بولوا توفیخدلوا هدنم رع ۵
 تارا ی رتعح لضافلاوا یر زو كنو یدلوا ریصم ک اح الةت سم
 ہدنتایفو كن اکلخ نالیصفت كنس هجرت ی دبا مدآتدح لضافو ماع

 هدتاورر و ۳۵۹ یتافو كروفاکر دشملوا فل انرلباک هن هنعسا ردروکذم
 نقد هدارغص ةفارد یدلوا ینوک یک رکن كنسلوالا ی د اج ۷

 تدمو هنس ۲۳ یالو تدمو 75 نس ردقورعم یس هبق ر ا

 یسودنکر دنمک لزوک یو یداوا ناصقن ند هنس یکیا یلالقتسسا



( ۲۳۷۲۳ ) 

 ن وک ز وتوا قجنا ن دنف رط رهاق دیشخا ه رک ص ن دنت وذ كنيکت هکر د
 نا وب لاح همهب ی دلک غاغک نا هنن ر و لفت هماش تلابا نودنا طض

 یدثلوا لزرع هد ۶ هکر دب رخآ كنا رحا نک ندفرط هیسابع عاغیک

 ردانوکو ب یرلبس بولو رفت شبیسهفناط هیدیشخا هکنوسلوا مولعم دصقم

 ردیبحاص تل نوتلا هدنس هکلا هن اغرذ ناقاخ یسالعا دج ۳ كرکب وا

 حالا لع یرروهط یادتاو یرهش طاط۔د یراکالاراد كرلن وب

 یراادتا ردشلوا هتس ۳۳ یرلتدمو ۳۵۷ یرلضا ناو ۶

 ندنفرط نولوطنب دجا نب ه وراج عتط هلا یوم (رکیوبادینخا )

 ردراو یرلد-اغو یرلکنح قوح هلیس هرك مور بواوا یسلاو قشمد

 یدنا شا ندگحوک ی ولا هدنرفس هناغ فا مصتعم هسا ج یردپ

 بولوا یدالوارغصا كفج تط ردشلوا توف هصآ ینیدناوا لتق لکوتم

 بول وب ی دالا داوت هددادش هدنعصانم یحر ۸ رکب وبا ییغوا

 هدرلتالو یتیدلواو ترص) لاک هدراکنح ینییدنلو ید ود د شرو لقاع

 یودکج نولوایحاص وزا روز هره لاکو ی دا هرزوا تربس نسح
 ییدادعتسا كنا هقیلخ هل اب رهاق یدزلوا رداق هکنکج هک کر یاک
 هفیلخ یار هرکص یدلبا لاسراو بص یاو هنکا!۶ هلهرو ماش بوروک

 یدلوالخاد هدنن اطهر ۳ بولباعم هتصام لا ا خدرصم تاابا

 ید هيلا راشم تواوا ی كنب راهاش داب هن اغرف هدنلصا یا دیشخا

 دیشقآ یبصا كطفلوب ی دنلوا بیقلت هلیا بقلوب هلغلوا ندنلسن كرلتا
 ام دقم دیشخا هکردارکذ هدخرات مانع ر دکعد شود ضا نم

 هرکص یدلبا زارع هتد الب مور بولوایسلاو سوسرط « دنتقو دضتعم

 یدرب و نیصن قشهداکا ردتعم هد ۲۱۸ هدعل ی دلوا هر هلهر هد ۲

 دیشخا توتلوا مع ید رصم ندنل رع علغک نا هدننوک یضار ه دعب

 یقوکایب را کج وا یر كنناضءر ۳۲۳ و یدلک هرصم ندعشمد

 زا دل وا یزاغ سهل ود افت موس و هو
 كالام هنن رهشصج بواک ند دادغ, قدار ند هد ۳۲۸ یدلولالقتسا

 ن ردنالوا احندنفرط دیشخا دین | بواک هقشهد ندن | یدلوا

 شد رع ب وی روب هندصرصم ندنا ی دابا ذخا ندنلا كهللا دبع

 ایت ودرا قا بوزو هد صایادعا یداباه راغ هل اد خا هد رق

 چ ن د رکب وا ۳

 ن نیکشلب ن فج ن

 ن یروق ن قاروق

 ناقاخ

 لدج رکب وا

 یرالءوا
 روجوا مساقلاوا
 لع نسخا واو

 كس اعلا وا

 لغوا
 روفاک كسل اوا

 تنساوبا

 لقوا
 كج | سرا وةلا وب |



( ۳۷۲ 

 بولوب لوصو هدنرفص ۲٩۳ یدلبا لاسرا هللا رکسع یب رارادرمس مان
 رخآ تواوا مرهنع هدنرنکا رلیدشوک ود هأره روز هدشد رع هعفد هکر

 هله نکیا شمیج ند دادب نوحما كك هن رزوارصم ستل اب زتعم

 ورک هفیلخو لوصو یربخ یندنلوا ذخا كنیچلخ بولیزو ر هپ روز
 بولا یی ییلح یرارادرس ن دیک نددادهب هحدرا یدلوا مزاع هدادشب

 ؟-و هتس ۵ بول او EEE یسع سد رلیدروتک هدادغب هلیادنن دیو

 سدق یس هزاشح بولوا نوف هدننابعش ۲۹۷ هرکص ندتموکح یآ
 لاسرایکت فدا یدک ریتمج هن رب ردشعلوا نفدو لعن هم رش

 هش رفا هدننامز و رذشلوب لوصو هدنلاوش هروب نم هتس یدلیق

 ك زوپ هسک مان فسوب نب هیس ابح ندنفرط ی دهلا هللا دیبع یک اح
 نکن ی دانا دصد هر هب ر دنکسا هدعن التشا هر هقرب بولک هلن ارگ

 لاسرا یسن وم هلبا رکسع رفاو هفیاخ ردتقم بوردنوک یبدابرف هدادقب
 هد ۳۰۳ رلیدلیا عقد ی هیسابح هرکصندکنج هعفد هجر بواک یدلبا

 یدلک باک ر نسا وبا ندنفرطر دبعم هنب هنن رب و لزع هيلا موم

 رقاو رادرس مات مساعلآ وہا ندنفرط یدهم هیلاراشم هنب هدننامز كوب

 هرصم بوچاق ارح و ارب قاخ بولوب لوصو هی هی ردنکسا هليا رکسع
 قدنخ هفارطاو یدروقنسودرا بوراو هی هر رج نسل اوبا را دلوک ود
 رصع نیکت رارخت هد ۳۰۷ هلغلوا توف بوشب ربا ییحا هدانئاوب و یدکح

 رکسع هن دادما رصم هلبا سن وم هنب ردتقعو ی دلک بولوا یسلاو
 الیتسا هب یلاوح لواو هفنم یرکسع كندهم هعلک راتو یدردنوک

 دع ی دلنا جارخا ندصم هعفدوب یرلنا ب ولک سوم یدارلشعا

 بصنرد ن لاله ندنفرطردتقم هنن ر و لرع نیکتهد ۳۰٩ كلذ

 ۳۱۱ هلفلوا دا قوح هدرصم نودناروهظ راهب روز هدننامز یدئلوا

 هنس غلغک ندجا ن دنفرطردتقم هنب هنربو لز هدنرخالا عیر

 هثلاثهعفد هنن رب و لرع جد لوا هدلاوش یدلک هرمصم هدنبجر هروب نم

 بودا تکرح لزوک یدلوا لخاد ه دنس هلا یذ هروب نم هنس نیکن

 ب ول وا دتم جد ین امز سب یدلبا طب رو طبض یتکلعو عفد یر هنتف
 هب رش س دد یس هزانج هرزوا یبصو یدلوا توف هدنوالا عبر ۱

 رلضعب یدلک غاغیک نبدجا رارک ندنفرط رها هنب رب یدنلوا لقن



(YD 
EDE ما رورس كن و نک فرا یدنا شلوا ن اک د ود 

 یاتععو یسودر كرورس یدلوا كج هدنارادزد هنر تک یا بود

 رادربخ ند هصق ینا هلفلوایملتسود حد هللا حق ی دلبا راعثنسا ندلا
 نوکر هداتاوب ی دلیا تحصن ود نس هدنا اصلا هتف رط اے هدرصمو
 نوردنوک هی هعاق هليا یس هن اهب یس هاقوب هن اخ هبج یرورس رصتوبا
 كن ساق ج هدقدراو رورس یدلرعا وید نس هدیا سیحو ذخا یک

 توردنوک هنف رط كنا نس هدلاو هعفد یکیارپ رصنوبا یدججا قب روش
 ضررا یسودنک ه دعب ی دنلب وس ےاصت قوج هدناب منم ن دتنل اع

 یسب رب كراب رف و نکل ی دلبا توع د هکعا تصو یکف بودا

 یدنوقوا هبطخ هنعما کاحو یدلوارصم هدننایصع بویلوا دنم دوس

 هر دیک اطا یسودنک بوغارب هدبلح یم رحو نس هدلاو رصد وبا تق اع

 نازخ هلج حت هدفرط وب یدلوا هدنرلنا كنس هرقک مورو یدراو

 لرل ویا بودا ملسد هر مدآ ناک ندرصم كکاح ی هناخ هبحو

 یناون كرصم كوام تدمر یرهش بلحو ی دنلوا لقت هت یمرح

 رونلوارکذ هدنلح هللا ءاش نا هکیدربک هلا ساد رهون هرکص بولاق هدنرلا

 (  ۳ناونعر هد زر د هیدیشخا ندا نطاس هد صم ( هرفذ

 ندا تموگح هرصم هدنعارا نواوط ون هلا رانو هنن رزوا دصقمرب و

 هدنلصا ب ولوا نایلس ن دغ یسادتا كراتوب رد ۰ دنرارک ذ اما

 قف ومو دّضتعم ه دعب ی دنا یناک ك وا ی الغ كن ول وط نب دجا

 ینیدلوا یراط فعض هنتلود هنواوط ی داوا هدراتمدخ كن هفیلخ

 , Eرصم هرزوا یتیدناوا رک د ءدالبهبا رکسع مطظعینا هفرلخ
 لود نواوطوت هرکص ند هدیدش بورحو یدراو توردوک هن رزوا

 بب رنو قارحا نب راناغاخو طبض نب رالاوماو نارخ هلجو لاصیتسا
 هفیلخ هدادغب هل ارساو نارخ یتیدلاو تکم هد رصم یآ یکیا بودا
 ندنفرط هفیلخ نتکم دج نی یسبع هت ر یدلبا تدوع هتتمدخ

  ۳۷هدنتفو كنو ی داک هرصم ینوک کد ك هرخ الا ىد

 بودا روهط هب روزرپ مات ییا | مهار ا ن درراد اوه نولوطوت

 یلاوحا ب واک هيه ردنکسا یسودنکو یدلوا زجاع ندنءفد كلا یسع

 اج رد هلا كاف یس ولد ازا لدصتعم هفیلخ ی دردلب هب هفیلخ



O) 
 رلید-ناوب هلکنا بوقیح ریک ءوا ءول هللا دیس ی دنوق هدنکوا بلح

 ر رش هلا صحو یدراو تلقا ماش توحوک هرکص ن دلوک ج اقر

 یداباهرصاحم یرادقم نوک ق زق یسلبارط بو دیک ن دنا یدلا نی رارهش

 دروس لصاطاو ی دلنف ت دوع هنالو هلا تنبح بوی هلو رفط نکل

 ندتراما مس هدنرزوا یدنک نکل یدلوا مع هدبلح یرادقم هنس نوا

 هنلود روما هلا بک ول ءول نالواینانا ناتو یکبانا بویلوا هتسنر یرمغ
 تولوا توف هل و دلا دیعس هد ۳۹۱ یدنا هرزوا الیئتسا هبت رح لاک

 سالجا هنماقم یراردب نب شهب ایلع یرالغوایکیا كنا ءول ءول هدتاوررت

 رارف هرصم ن وشود هفوخ ند ءول ءوا رلثا ه رکص ندندم زار یدل

 ونب نالوا هدلح ( لبذ ) یدمرولب یربخ بولوا دیدبات هدناو رایدتا
 رک ءول ءول ) هلا راشم یسادتا كرانوب رد هدننا یعورف كنادج (

 ۱ كن هلودلا لع ترس هلغل وا یس الیئتسا هود هرزوا ح ورشم هجو تولوا

 لزوک و  میظنت یکلمو یروغد بولو لالقتسا ه دکلم روما هرکص ندنتوف
 عاق ( رصنوبا ) یلغوا هن رپ بولوا توف هد ۳۹۹ یدلبا رلتکر ج

 یا کاحو ی دنوقوا رزیسا اح LL اشداب رصم یی هطخو یدلوا

 هدنوارطا بلح ب وایزو یراارا هرکص یدلیف بعلت ود هلو دلا یل ےہ

 بلح هلاولتاز ویشي بولوب هجرخرلیدبا هدنللط هرص ندنا هک نابرع نالوا

 ىراس یتیرفن یبرکی زوب ندرلنا بودا,ق یراوبقمصنوبا رایدریک هن رهش
 یدتا ق الطا نسادعام ك ,EE هدعب سدح ت دمر و دخا هلا لاص

 ص الخ بونآ ن دنراوبد دعا ی ودنک ج د خاص هرکص ك دن دحرپ

 ی دلک هن رزوا بلحو ی دلنا E EE 3 ولب ر توراوو ی دلوب

 دکر بوزو یا حاص را دش وکو د بوراو و شرات اکا رص وا

 یرکسع فویسلا يس شح وا یشادنرف كهيلا یوم ی دانا ذخا

 بوط زوب و نوتلا كب زویکیا هلاص رص وا هرکص یدناق هیهعاق بولا

 هرزوآ كَعا قالطا هل اب نی رسا ناب رع نالوا هدتلاو بورب و شاق
 قالطا یرصن وا بولا یتیرارمساو ییایشا لوا خاص بولوا هلاصء

 چ كن ردپ رم نوا نوکر كد دع یدتک بولا ن رکسعو یدلبا

 . كنهعلق یربندنامز رفاو روکذم مالغ ارز یدلیا دارم ذخا یتمالغ مان

 یدلوا ثعاب هت نه ن الوب ع وقو امدقم اکا مصنوبا بواوا یراد زد



( ۲۳۰۹ ) 

 ۲۵ دمو ۰ یر ی دلوا توف هلاخ نوک شد هل او هروب نح هنس

 ( دعلناضفلاوبا هلودلادیعس ) یدهعیوو ىلغوا هن ر ردشلوا هنس

 هریک ول "ول نالوا یرارادرس كوبب یانیعراسو یا یردب یدلوانیشناح

 هلعطاب بو سوک م ايق هن روما تشمت كنا ول ول س شا تص و
 یربزو لرو: هداناوب یدریویلا تعب نوعا كنإ ندنفناوط یرکسع
 ی ی دبع زب رع بوراو هرصم ی رغم نسا وبا نالوا هدنس هر اثم

 لاسرا تب رکسعرمس رب مان نیکتوصح زب رع هلکعا عاطا هنذخا بلح
 یدلبق هرصاح یول ول نالوا یکباتا هلبا دیعس هدبلح بواک ی دلیق

 یکنج هیس هقناط راغلب لروفسم رابدلبا دادتسا ندلیسب یلارق مور رانا

 تودیا ما هنلارمج نالوا هد هیکاطنا نکل ی دم هلک ی دنک یدیاراو

 ی وص یص اعو یدک هدادما هلا رکسع كيب ىلا لاربح ر وهم

 یص اعو ی دراو وشراق هرلنا نیکنوصم هدنرالوصو هب یرکروعتهدنرزوا
 رقاو بودا بیقعت كدهیهیکاطنا او ی دزو یا نبوص

 ول ول یدلبا تدوع هنس هرمصاحم بلح ورکو ی دروا ی د راب وک

 نور لوک لام او هتلود نایعا حاق ر دو ېن روم نس اوا هود د وب

 هناهب نتلق هرخذ یخدرلنا یدایا اجر یتیرلتتا عقد ندنرزوا ینیکتوصم

 شفاصوا ن کنج ځد نیکتوجم رلیدابا قوس ییسعا ت دود بوتوط
 یربخو زب رع ی دالیق تدوع هقشمد ب ودنا اغصا یتمالک كرلثا ىدا

 هر هرصاګرارکت یدردنوک رها هنیکتوصم بولوا لانیضغ هدک دلیاعامسا

 ندرصمو یدلیا داعيا نسخ اوبا نوعا یمهتوو ی دلو تدوع

 رکسع توالوا لقن هبلح ندنا ی دردنوک همخذ رفاو هسلبارط هلا رد

 ءول ءول ند ورحا رلب دل وا كفنم ند هرصاح یا چ وا نواو یدب وط

 ین هک اطذا هسرارولا یلح رلنوب رکا بوردنوک ربخ هئلارق مور رارگت

 لارف سد ی دید ردررفم سا یرلکح ه دا دنا لااا هکلاعو ذخا

 لها نالوا هد هرشط ءولءول هدنراکدشربا بب رد یدلک یسو دیک هدد وب

 رعدادما مزب یلارق مور هتشیا هکیدردنوکر بخ هنیکنوصم بویجآ هم السا
 نس هدیک بولا نب رکسع مالسا لها نالوا هدکناب رویلکهزکب رزوا نوا
 یراک دانا انب هد هرمصاح انا نیکمروتکر ربخ هل وب ید یراّسوساج كنوص۰

 بواک یلارق مور بةعرد یدک بولاق هلر مده یرلماجو دجابسم

 ( ۷ ) ( ین )



( ۳۵۸ ) 

 هروا هد الا کت هلودلا دعس یسودنک هکر دلبا تع رع تودیآ ب ضنا

 بوراو هلفرط دس مدآرب رادربخ ندتعنعوب هلوا ھيا وللوا هما و

 كالیکح هذرط رب زس هدعس بوکولول یدلبا مالعا هک لول ییفیکوب

 رفاو بولد مدتسشیا ربخ رب هلیوش اریز م هیوط هدزکیرب نامز رب نب
 یذلکح هفرطرب تویلسا نیزوس قلل | هلودلا دعس هله هرکصن دعانتما

Eنیزوب هلهجور هکیدایا هجر هللارداهب رفنزوب لوا روب  
 قلوا هلودلا دعس یربک ولو هدندید وع توشد ربا تقاع رابدم هردنود

 هش ںاصعا جد كنودنکیرغ نکل ی دابا لتف بوروا هلایعز

 یدارالوا بات مامتندکنج ید عابثا نالوا هدنناب بوش راروتف

 بوت رو هلبارکع جد نالوا هدننا بودنا زاها یصرفو هلو دلا دهس

 نالق هیقب یدنکب ور وچ زوب رو: یروریک کودریدلی ی ودنک
 هفرطر اهن یسودنک یدلواربسا خد یسهعن بولب مقیغوح كنعابتا
 تحارتسا رادقمرب بوراتیح نحالسو ی دنا ندننآ با بوقیح
 یتسودنک کا روکب ی دلبا ذسخا ینا بوشپ ربا برعرب نکرد مپ هدیا
 لا نولا کود كنسكسرربدشالوا تمالسس هر هقر یب رک | بوربدلب

 هبا تسح هبن مم لاک رو + ٍ هدنم|قاخ نکل یدلیادعو ود مهدلکو

 ربخو یدلک ه هلودلا دعس بویرآ داععا هندعو كنا ییارعا هلغلوا یرهش

 كن ایخ بویلبا لتقو یدنرونکب وردنوک مدآ تعاس ناه یدریو

 یدالوا روپ نالوا هدنا بوراو هن رزواهقر ندنا یدریو یتسا رج

 یدنلواضبق یسایشاو لاوما هیاهنیب هاروکبو راد ملسناکا یرهش
 یدالوا لروکب یدلاقهشسک ر ره هغی داوا كلام لام را هک هلب وش

 رلیدلبق لاسرا همانعارض هنفرط زب رع هدرصم ندسح بونلوا سج

 توراو هکنرزوا هسخو هلا قالطا یرلنا هتفرط هلودلادعس یجدلوا

 تناها هتسعلبا راک هلو دلادع-یدر دنوک ریخواتدح ود مردباداد رپ یککلم

 نامهو یدردنوکو رکو د م هرزوا قمراو هنیرزوا كلا یدنب بویابا

 ردشلو ع وڌو هد ۳۸۱ هلمطان ملاقووب یدردنوکی شا ةمدقم هج درا

 هر ودنک یک ید دعيج ندلح بودا ر هنن رزوا قشمد هلودلا دعس

 ی دلیا ت دوع هبلح ورک نوحاربیدت بولوا ضراع ی رم جلود
 بویمهاوتروقو یدایا تباصا مش بقعرد نکل بواواعفدضم لوا



GON 
 هل .داحر هلودلا دس هد ۳۰۸ ی دليا نادااو رو هدا ز ن دیکلوا

 ماطظتلا یلاوحا بودا هيج وت نت کی هوب د راد اکا هلو دلا دصع

 هن رزوا كنا لر نایصع روکا هد ۳۸۱ هدعب یدلو العتسا یاشو
 نالوا مصم کاح ههبلا یوم هکرد هنوک وب یبس یدلک ہلا رکسع میظع

 جارما هلا یلاها یدا شلوا مو وفنقلاا قشمد نادنفرط زب زع

 ی دلکرکسع ن دنفرطرصم هت رزواو لزع هد ۳۷۸ ف ويم هدا

 نالوا هدفارطاو ی دليا اليسا هی هبحرو هیهقر بولوا مرهنم ندرلنا

 لوبق هسه نکل ی دلبق افعتسا هتمرحو اجلا هی هلودلادعس ايس هکولم
 راب وتکم هحول رک هن راشادلوب وق نالوا ه دنن اب هلودلادعس سد ی دا

 هنقوذ هلودلا دعس بودا تقفاوم ید رانا ی در و تلاما بوردنوک

 باوج و د نس هلا بالو ب ولک ردهرزوا تاقغ ندکلم روما رد .

 بوردنوک یجلیا هنفرطیدسع زب رع هدانئاوب هلو دلادعس سد راادردنوک

 كلام هبلح رکا ر دیلخ دم كنکلام قارعو ى دلما عابطا هغلا یبلح

 ماسش بودیا لوبق ینیزوس زی رع ی دید ر دن اسا یس هوا زک هسرولوا
 كا نکل ی دردنوکرا ما ود زس هدا دادما هنسا مما نالوا هدنرابد

 ندیکسا هلیاروعگ# یدیافی رح ینارمصنر, هکسروطس) نی یسع یریزو
 مزهنم هد هب راح تق و هیامما نالوا روم هدادما هلغلوا یوادع

 هرفاو رکاسع رودي لصاحلاو یدردنوکر ربخ ندنتلا لاوبد نس هلوا
 هنفرط كنا اد-تا كج دا ع امس | هلودلا دعس نکددوروب بودا عج

 اکس هلبا تغارف ن دکلک هع رزوا بوردنوکر ا دغ اڪ مآ تل اعسا
 بویتیا اغصا روعک: نکل یدید م ہدیا نییعت صاخ كلام ردق ککیدتسپا
 هدهقاطااو عج ی رکسع یدک هلودلادعسسد یدلوارصم هدانع رع

 یدردنوک دادمارکسعرفاو ید لوا بودا دادعسا ندنلاربح مود نالوا

 سد هلابرع نالوا هدشناب كناو ی دةیج وشزاق هر وګب ن دبلح و
 یدلبا هلاما هذرط ودنک هلا دیعاوم هکت بو ردنوک ر لم اب ممآ تلاتسا

 دجس هل یجدرکسعرس نیعتمرب مانربک و لول ندنسا را هلودلفیسیردب و
 یرکاسعماش نامه هدنرلق دشوقط بوشواق رکسع یکیا لصاحلاو یہا

 راب دلویق هپ اسب تسودرا كروچکب بور وچ زوب هرزوا ینیقلت كن اسع
 مدآ رداهب تب اغرفن زوب و ی دیوط ی هدرخ بوروکی لاح وب روجکب



CAD 

 رلیدصت نسودرا تاکربلاونا هلْفلا لع بو رافیح رکسع هک رب
 رارکت تاکربلا وبا كلذ دعب رلي دابق اد ییودرا بوزو نی رکسعو

 هاکمردنوکر بخ و د نکیدسعا طظ اکی ی دیغو م دصق ء وس هرس م:

 مهرد كبزوب نوعا رلنلوا عباضو ینرلن رک لا كنسایشا نانلوا امت

 هلا هب وعرق هدبلح هلودلا دعس یلغوا كن اهیلاراشم هداناوب یدردنوک
 هدعب الیتسا هن رههش دقاطنا یس هرثک مور هد ۳۵۹ یدبا هرزوا ه راح

 بودا تغارف ند هرصاحیلح هلودلادعس رایدتا دصق هن رزوا باح

 رلبدایق هرصاح ی رهش 2 كا بواک هرفک ی دلکج هنفرط هد رب

 بولا یرهش رافک تبقاع رلبدن ایط رادقمرب هللا لاها ه وعرف هدورحا

 رادعمر هنس رهب هرکصاد هر رام تدمر و یدنابق هیهعلق حا هب وعرق

 لوا هکدلک هعالتسا دالب هرفکو راب دلوا هل اصم هرزوا كمرب و لام
 نم هتک ارد بوذا منم ندقلغ اط ییارق نالوا هدیلاوح
 بولا یدزکذالم ہرفک ہدعب یدنلیق لاخدا هدنطورش كصید قلوا
 تدوع راغآ هلرب هطاصم هرزواح ورشم هجو یدلو لاک یرلتلالص توق

 هرارا ههه ی دلیف هرصاح رارکت یبلح تولک هلودلا دعس هدنراک دانا

 یسکیا بولوا كهي وعرف بلحو كل هلو دلا دعس صج بورک نوص»
 یدلوا هخاصع دمع هرزوا قلوا داقنم هی یدببع زعم یک احرصم هلس

 ندنراولدازآ هلو دل فیس هدبوکرپ هدک دل کک رهش صح هلودلادعس

 هکمروک نر روما بوقیچوشراق هدعس یدرولوانکاس هسوگ رب مانشابقرا
 رل تب رای نالوا بارخ ن دنسالتسارافک كص جو یدرنسوک م ايق میت د

 هسلا هر وعرق یدلوارومم ارق بوشوئوق اناعر ندقارطا ی دلبا رو

 تواو توقف لر ۲ یا E ییعال- رب مان روب

 هنس تلا یدلو لالقتسا یسودنکو سح هد هعاقو ذخا یتسیدنفا

 0 س هدا ذخا لح بواک هیهلو دلا دعس یسلاها بلح هدنرو رح

 یا ترد کیو ذخا یرهش بولک هد ۳3۵ هلکمردنوکر لب وتکم

 بورب و هرزوا قلوا تلاا یهج هب ودنک هر کص ند هرمصاحم هد هعاق ما

 یدنلوا هلاصم یرارا هلبطرش كمر و ناما هندالواو لایع هلمط اب و
 رایداوا رضاح یرلخهش كنس هلق بالک ب هلبایلط روعلب هنسلحم ص و

 بودیا نیما یرالوب و طب رو طض لزوکیصج بوراو ر مت نی

 E سد ون ات یا و ا

1 3 



) ۳۹۵۰ ( 

 ردقافا روهشم یس ەعنار راععشا بولوارع اش كا جد یسودنک ردراو

 ندکو لمربهاشم هدهروب نم هنسیلاعت هللا مهاب (هعساو ةجریلامت هلن اهجر)

 هر وب نا هلودلا رعمو ی دیشخا روفاک یدلوا توف ید ردسیک هجن

 یلارق مورو سا بلا نب دع یلعوباو نازربفنب نسحو دابز نیا رکعت وو
 لغوا هن رب هدقداوا توف هلودلا فیس رلردحوک هد هنتسو هلجروفکت

 سولج هنماقم كنب رد هدنرفص ۳6۶ ( فی رشیاعم اوبا هلودلا دعس )

 توادعهننسسا رفوبا یس هداز ع كنب رد هللا هلو داادعس هد ۳۵۷ یدلبا

 دصق هش رزوا كنا هلودلا دعس ی درولوا هدصج سارف وا یدشود

 هغءارا یتا یهب وعرقو هلودلادعس یدلبارارف هب هب رقرپ مان ددص كح دا

 دعس نعوطةم سار بودیا دیهشو یدلوب هد هروب نم "هب رقبوردنوک
 ید كوملاراشم هد هیتب یلاعت رلیدلبا نفد هدنا نس هنج یدروتک هی هلودلا
 رظ ی تباغ ردا اتهدنیسو رفو تعاحتوبداو لطف لاکو دارایفاصوا

 رد دابع ن بح اص قح ردم انا روهشم ی رعش ناوید بواوا رعاش

 ی یداوا مک هدهاشداب ر تودنا روهط ن دنهاشداب رب رعش هکیدنا

 هد ۳۵۸ رسا كعد یدلواماع هدسا رفولا بودا ادا ندسقلا "یا

 جارخا ی هلودلا دعسو الیتسا هنن رهش بلح بو دا نایصع هب وعرق

 ضع! هدک دتسبا قهراو هنن ا كنس ہ دلاو هدنیفرافایم دعس یدلبا

 2١ رهسش ها یر هعد رد هرژوا دصق ءوس اکس كاغوا هتروعز هسیآ
 دّتعم جاقرب ینا هل رب دیک هلبا هقوئوم ناعا هرکص بوداق یب راوق
 یدردنوک هرخذ یف وتسم ځد هنسودراو یدلا ورحا هلبا یرامدآ هيلع
 ضبنالواهدناو روتقو | هنعسا هلو دلادعس هبطخ نکل تولاقرسلاو نارح

 هدنس هدعفلا ید هروب نه هنس یدراررب و تیشغ هنن روما ا یرلمدا

 فیس هد ورګا بولک هنرزوا نیقر اف ایم هلودلا سصان نب تاک ملاوبا
 تناعا اکب مر هدیک هب ارغ هکیدر دنوک ربخ هپ هی یس هجوز كنهلودلا

 یدارم هدعب ی دلنا لاسرا مه رد كيزوکما کا هنر" سد نوسلا

 نالوا هدا كنا بولاربخ نفیدلوا كا الیئسا هرهش هلبا بب رفترپ
 نتملو نانردقوب كجوز ملیرس هک ی دردنوکر بخ هنعابتا هلو دلا فس

 یراب ج د رک هس نلوا نادرکور ندنفرط تاکربلاوبا رکآ ی دعا نکیدب

 هنس سد رلیدلوا یطار هلوقوب رلنا زس هروط هفرطرب نکر دیا كنج زب



CED 

 هرو یسوسرط هدب هلا برح یی هصبصم الوا بواک هللا رکسع هان یب
 قتسمد ی دابا ترضم لاصدا دبر ل اک ھم السا لها بولا هلا

 رصیق نکل ی دلبا داره قهراو ید هن رزوا هلودلا فیس هدنیقرافایم

 مان قیشر هدعب رلبدلبا ت دوع ه هنطنطس هلب یسکیا بو دنا علم

 هتب رژوا بلح ندنا یدلبا الیئسا هپ هیقاطنا ب ولک هروهظ هسیآ ر

 تاعفدلاب هللا هب وعرق نالوا ظف اس ن دنفرط هلو دلا فیس هدنآ بولک
 زکسع كولب رب هللا تراشب یهداخ هلودلا فیس تبق ام رلبدتا رل هپ راح

 هدلوب رایدروچ اق قشر بوشب را ی دردنوک هنیدادما كرلتا
 كقيشر یدروتک هه وعرفو 6 5 یشاب كا مدآرب توالرکت نا

 ںوکچ رکسع رادقمرب جد هنسک مان یزاوهالا نا ینیدقارب هد هیقاطنا
 ىدا شیچ هندصق كلا ید هیوعرف ی دلک هندصق هپ وع رق

 یدلبا ت دوع هبلح ورک بولب زوب هی وعرق رایدشوکو د بوشلوب هدلوپ
 هک رب و یدک هبلح بودا تدوع ندنیفرافام هلودلا فیس كلذ دعب

 یودنکب وزوبو یدلیق هبراح هليا یزاوهالانیا بوقرجیسنربا بوتان

 مور هن هد ۳۰۵ ر دشلو ع وقو هد ۳۵۶ رانو ی دلبا لتفو ذخا

 هنس راد تا ترضم لاصیا قوج یف بولک هب هيم السا دالب یس هرفک

 هلا سارق وا یسهداز ع نالواربسا هدألا مود هلودلا فیس هدهروب

 كنب رفص یسهنس ۳۵۰ یدلیق صیلخ یتسبهدآ فور» رب مان مثیهلاوبا
 هلودلا فیس نکا ه دح وا تعاس یئوک هعج هلاق ن وکو هت رحا

 هنیقزافایم یس هزاذح بولوا توف هدنرهش بلح ن دنض رم لوب رسا

 هدراازغ یتیدلوب هدننایح یدتلوا نفد هدن- سهر ر كتس هدلاو هدناو لعن

 چ رکرب ی رادقم یس هبآ لا ندنا بودیا عج یرازوت نالوا عجج هنب رزوا

 اود هلا كن زوب « دندازم یی رک لوا هکیدتبا تیصو یدیا شیب
 هنکو لمنودج و هد اک مان رهدلا ةي یلاعل ماما رابدتنا هرزوا قصو

 لاک ردشلیا ارطا هدنفصوو انث تیاغب هپ هلودلا فیس ه دنرلعا اصوصخ

 هدننامز كنو بواوا هرزوا مارکاو لیم هیابداو ارعشو س انش ردق هنر

 هدنتمدخ كهاشداپ رب یربغندافلخ ارعشنالوا عج هدنتمدخ و دنکه دبلح

 كنون ی رل ه دیصق نالوا العا كب كن یتیم بیطاا وا ی دلوا عج
 یز هدیصق هن انط هدنقح ید كنارعش راسو كنار یرس رد هدنفصو



) ۳۹۳ ( 

 رارف هلص وم هللا هبه هدکداک هلا یوم یدلبا لارا ۵ اک الع

 هل اب كنس ابنغاو ریزعت نیکو سبح نوک كنيلاها بورک اج یدلیا
 بول اق زسالاو نارحو ی دتک بوقیحو یدابا رمسقف ب ولا ن رالام

 ندنارح لها ا رلیدلیق الیتسا هللایعو لاوما كعلخ ژرایعو رلرسرخ

 هبهلودلا فرس هد ۳۰۳ بولوب توق هلا هر کک لاومآ یکیدلبا ذخا

 برعر مات درولاوبا یدراو هب هئمرا بولاق ندنیف رافایم هلرب نایصع

 هتیالوو یدلبا لتق بوشوکو د هلکن اڪ یدناشعا الیتسا هک لا لوا

 ناز خ كدرولاوبا یدلبا الیئسا یخد هدرک ذالمو ا یدلوا كلام

 0 یتیدلوا رکذ هدالا هدانئاو یدلوا هدا ز یتوق هلکعا ذخا ېد

 هدک دلبا درط یتلاع كن هلودلا یصانو البتسا هلص وم هی وب ن هلودلا رع»

 یدتا دعو قلوارمهظو هب ودنک بوردنوک بوتکماکا ىدا هدنیصا اج

 فیس هدک دنا تدوع هدادغب تولوا هخاصم هلارصات روم كلذ ددد

 بو٥ هلواردنات اج هدنلوصو هنفراوابم یدکحرکسع هن رزوا كناحم هودا

 یدلیق الیتسا هکلاع ینیدلا نددرولاوبا كلا هل ودلا فیس نیکعا رأ رة
 ناما هرلنا فیس رلب دابا ن اسا بولک یردارب هلا یع ابتا رفاو كاج
 بوتکم نصت ییهرو بیغر جد هی ا هرکص یدلبا مارکآ بور و

 یلوا هنن بوریو ناما ید کا ی دتا نایتسا نولک هدکدردنوکح

 هدنروضح هلودلا فیس اج نوکر نامز دعب یدلیف لاصوا هنس هبنرح

 ندیارس ییتیمو بوشوا هن رزوا؛كنا ینالع كل هلودلا فیس نکرروط

 نفدو ل 2ے اص ب وروط هدنا دصک لوا رایدقارب هک لودنرومسرب
 ینب رهش هصدصم بولک یس هرفک مور هد ۳۵۳ نعي هرول نح هنس یدناوا

 بتویط مالسا لها رل.دروا بقت هنتلاراو د بودا كنج میظعو ةا

ONOلوا نیعالم نکل رایدلنا عفد ی رافک هله مارب هرراحم مک  

 نوک لواو راثلاب قارحا ین راشوراو كنب رارهش سوسرطو هنذاو لرهش
 بقعرد رب :دتک بولقس یسان ندنتلف كن هربخ ذ بودا تکم هدیلاوحلوا

 یرادقم كس شب ةا رک هللا لیس ین E ندنراد ناسارخ
 هکىدروکه دقدراو هن رارزوا كن هرفک هلارلنا هلودلا فیس تولک هلا مدآ

 بولیغاط هرادحرس فارطا یرلبزایغ ناسارخ ناک س ا
 هلا قتسەد م ور رەق هد ۶ ی دملا ت دوغ هزاسارخ ھن یغوج



( ۲۳۸۲ 

 یدرتسوکم انشاو یس هیمرتو رب ینپ رهش باح بولک هلودلا فیس
 ی دلبا ممرتو ریمل یحد یتا بوداو هی هبز نوع هد هرخالا یذاجو
 بوراو ی دردنوک هلا یرکسع س وس رط ینسادخکر ایجوق « دعب
 هدعب رلیدلیا ت دوع هللا هروف وم عانغو بیرضو ترا ی رال ضعب
 مور ك ولب رپ و ی دراو ه- فرط داز نص>اجت یم الغ كن هلودلا فیس
 تدوع هللا تمالس بولاربسا رفن زویشبو یدزوب یداکتسار هنس هرفک

 هدال اوش هروب نم هنس رلیدلبا الیتسا هثن رهش هسبس م رقک هدعب یدلبا

 یس هداز ع كن هلو دلا فیس رلندلک هن رزوا یرهش جن راسک اخ رافک

 هرکص بودا كنح هلاد رم هللا راقک ی دنا ظداحم هدنا رعاش سارق وا

 سبح هدناو رلیدرونکه رهشلوبت اتسا بولا ی دشودرسا هللا ءاضَم

 فیس هرول نم تلانا زا دلبا نایصع یسلاها نارح هد ۳۶۲ رایدلبا

 راسم نراو ندنفرط ی دنا هدنرزوا هللا ةبه یس هداز ردارب كن هلو دلا
 جارخا یرلنا بولوا ث داح هنتف هلا یراملوا یل اخ ن دلطو روج هقلخ
 كت»یآ يکيا بولک هللا ةبه رلبدتا تفلاحم راهظاو دس نی راوبق هءلقو
 هرلنا بولک هلع ےب رق هلودلا فیس هرکص یدلوادیفمنکل یدلبا

 هدعب رلیدلبا تعاطا بودیارثأن مالک یدردنوکراب وتکم یمآ تااتسا
 كتهلودلافیس ندلوفرب ویرکسع سوسرطندلوقرب هدلاوش هرول نه ۳

 ج واغم ور نددنس یدارب هلودلافیس یدرک هرافک كلام اج یمالغ

 د هنب رهش هینوق ات ماللسا لها یدلاق هد دحرس بویم هلوت هدادرغ هلغلوا

 رلیدلبق تدوع هلی« روف وه مانغو زلیدلبا رارهق قوج هراغک بوراو
 یدلیا تک رح یرغوط هبلح بوقلاق ند دحرس جد هلو دلا فیس
 و دیدلوا توق هدنگا قلخ هلفلوا ضراع یسغ هعفدر هر و دنکه دل وب

 هناعوا كنا یمالغ كن هلودلا فیس هللا هبه ور ن دقوج یدلبا زوس

 لتق یتا ب وروا هللا ةه یک یییدقیخ زوسرب نامه ی دا هرزوا ظیغ

 هن راکتسدخ بوبحمرب كهللا دبهروب نه لوتقم ید یظیغ بیس یدتیا
 یتیدلوارهاظیتیدلوا ع ورد زوسلوا بععرد ردٌشلوا کو دلباضرعت

 تافو هلودلا فیس هیهدلب لهاو یدراو هنارح بودا رارف هللا هبه یک
 یرالوانید هتنعسدو تسوداهتتتسود كنودنک بور وررخوید یدتا

 نوعا ذخا ىنا هلودلا فیس بقع رد یدلا قاثیمو دهع مکح نوجا

 ا ی

 ا ا ن فاو نف تا

 ی یک ف ی



( ۲۳۰۱ ) 

 3 تک رکسع رٹکر دذ لوا نکلی ید شوک و د یا ردح ایا
 درفر ندنرالغوا كنادج ندواد ی دلوا مرهنم بویلوا نکع توا

 بولو رةظ هرارمس نیل قتسمد سد راہدلوب انف هدکنح و لما بويل اق

 نا ورد 2 ا ے_ےلسا نرود وجوم دا

 هد-ءب ی دلا ببرک ییارسو تراق هلمطاب یب هجا دقن هردب ز ویجوا
 رلیدتنا كنج مک بولیق ترغ بلح لها ی دلیق هرصاح ییهعلق بواک

 ماشخاو عف د بویموق هشب وروپ یرافک ن کیا شاچآ رلکدک هدراوبد
 هدانئاوب رلیدلکح یرغوط هنغاطشوچرافکی سرا رایدلیارهمعت یراک دک
 قیر هناخ "1 ز هشوک لوتع عب بوشود دعبط یسهفناط سسع هدرهش

 تولوا هد هعاق ییاهکا رلیدل وال وغْشم هرامعلو دراع ییب ران اضراح ضءبو

 یتلایعو لام سکر ه بوغار یب هظاح هدنراقدلوا وادربخ ندلاوحاوب

 بولک هن رزوا هعلق هدانئاوب یدراسکاخرافک یدشود ےن دیق هظفاحم

 شلوا ثداح هتف هدرهش هکرلیدروک بوقاب ور او رلیدقیچ هژراوید
 رابدربک هی ورا بوجآیزوبقو رلبدنیا اشا بولوپ تصرف نام
 رلیدربدتبا شون تدا هش تب رش همالا لها هم اق یرلتوق بو وق حلق و
 ندقرطرب و رل, دتا ادن حالس بولی روق جد زر سا یرادعم زوترد كب

 كکرا زواج ندک نوا رلداشاب هکعیا ترضم لاصبا ید رانا

 كنيملقتسد یدنلوا:تراغ ايشا نو رفا نددحو روسأم نایصیشیدو
 رایدیا شوپ نشوج یرفن كيب زوتوا ندنرام| بولوا یرکسع كيب زویکیا
 هرم و مده یرالح ندااضتقاو هنحالصا رللو یرفن كم زوئواو

 رالس هشود هر هعلق ورکا هدنراکدلبا اليسا هرهش راثک رایدبا ر ومأم
 دارم مک م رکص ندمارآنوک زوقط هدرهش نیعل رایدراتروق نر رلشاب

 طبض مات یرهشو بول | ییههلفو اکا یلغوا یشادنرق : رد هدک دتا

 یدلا ر is رادقفرب هثناب تولوا رصم ود ردلکد بسام تک ن دیبا

 دودو همی ت اکر رد نیعل بوشب را ساطر هدک دنا" موج ̂ هر هعلقو

 نوا ماقتا بولوا كاع تب اغب ۴ كن | نيعل قتسد

 نکل یدریدیا شو تداسهش تب رش هنیلسم یاررس | نالوا هد
 تعارز بویغنوقط هیاناعر نالوا هدارفهللایدساف مع عد ا ا آنس

 یقعرد یدتکه سالو نوافب و یدلر ععا وب د زس هوا لوغشم هتسارحو

 CD (و

۹ 



(۳) 
 او تریصت بازا ص٣! ندتفلخ سود رط رلیدتبا طی یرا دت زد

 هک ردوب نالوا سام ناب ردلک د نکم روع ندرا د ردول هکر لبابا

 هد الب بی رخ رارکتو : ه دږکه  وریک ھن بورق ییارسا نالوا هدرا

 هلو دلا فس نکل راررب و لوب هزب بولوا زج اعنیعالم تبقاع مل هلو الوشم
 هکی دنا زاع وا هن زوس نیک رو یدا مدآریدتتم هدننآر یدنک

 ید هدصوصخوب ویدرلنوسعد یدنیا هلا یوا لرخآ صلوا یاخ
 هن رزوا كلا رافک هداحراطرب و یدیرو یرغوط هر د: رد بودنا دانع

 هک هل وش رایدلبا ترضم ل اصبا هبت رح لاک همالسا لها بودا موش
 تجز میظع هلبا مدآرفن زویحوآ قا یپودنک بولا رد یرکاسع هلمجلاب
 نیفرافایملحیمالغ كنهلو دلافیس هد ۳۰۰ یدلو صالخ هلر تفشءو

 هد ۳۵۱ یدلیا تدوع هلارمساو مانغقوح ںورک هراآ كل « ندنفرط

 ضقن بقعردو یدلا هلا هر و ین هب رز نيع هلارکسع رغآ نیم قتسمد

 واتر ود یدتا دیهش یمالسا لها ناعیح ند هعلق هژرب دهع

 فیس نوک هقئلب و هعاق ددعشب لا هدیلاوحلواو رابدلوا لاله هدرلاو

 رک اجد كعالقراس یدقب بوذا یبهیرز نیعو یدلا هللا هری و نیک و
 توروطوا هدهیمالسا د الب نوکر ییرکب ی دعا دیهش ن رایلاها

 هام هرکص ند هیلقساب هاکسربا یر رمهرپ هرکصت دک دا یرلتراسخوب

 ی دقارب هد هیراسبق نی رکسعو رایدت ڪم یورک ب وتود ها بن كلک
 كنا قتسد یدبا شی هلباولټآ كب ترد تایل نایک احسوسرط
 امدقم یداک هس وسر ط هتسکش تان ز نا یدزو تولک تسار دن رزوا

 .دلب لها یدنا شعآ طانسا ند هطخ نعسا هلودلا فیس ارور« هتتوق

 ندانعموب تاز نا رلیدلما مالعا هپ هلود]! فیس یلاوحاو هداعا هت یا

 هرهن کهدیغاشا ینسودنک ن دنس هرهب كنب صق بولوا ردکتم كب

 گوردنوک درد كی زوب هقتسمد یسلامهاسارغب یدلوا قرغو یدقارب
 كن هرثک یدلتا هل وا هلبایرلتنا ساغلا نسما ترمضملاصدا هرودنک

 نکا قو یربخ كنهسوک ندنهاکرارق قتسد هدفدلوا ماع یرلءاندب

 یربخ بولا نیرکسعو ی درا هنسودرا هد هیرصیق بوءچ هدیرج
 هدنیارس هدنجراخ كياح هلودلا فیسو یدشرا یسودنک مدعم ند سرا

 ناتلول هدنن اب راحات هلو دلا فیس ید اشوق ییارس نکرروطوا ربح یب

۷۹ 
 وو

re 1 

۹ 1 



( ۴۹ ) 
 یرارا هرکص ی دعا طیضیاح فو روح ونا ندندانح ارصح

 ی دلبا تدوع هباح هلودلا ۳ هرصع روج ولا بولوا هل اصم

 یسودن کو بصالاو نیس اترید اکا بولاق هدتلا لروفاک هنن قتسمدو

 نالوا هدنددحرس مور هلودلا فیس هد ۳۳۵ ی دلا تعحر هرصم

 لادبتسا یتسارتسا هرفک هلبایسارمسا مالسا لها بوردنوک ما هنظفاحم

 هشک بونلوب ریسآ ناسکس زوترد كس یا ندمال سا لها رایدلبا

 هلو دالا فیس هد هروب نی هس یدو هدا ز ندددعزوئوا زویکبا یر بسا

 هلادعوبادن رو سبح ین یط» رارقلا دخ قعساوبا نالوایناوبد بناک
 توکج رک ع هن رزوا مور كلام هد ۳۳۷ یدلدا بصل ی لصولاد#

 تراغ یسوسرطو ذخا یب رهش شء مراقکو یدلوا مرهنع هللا ءاضق

 هصن و یدریک هنسورحا ا نوراو هءور كلام رارکت هد ۳۳۹ رلب دلنا

 راک هلی رافک هدک دنا تدوع یا عاتخو سا قوج بودبا تراغ یرالم

 رلیدتا رسا نس هاو دیهسش نغوج كمالسا لها بولا یژزاغوب راط
 اس مدازاو ن رلب دل دادرتسا هلححاب یارساو عانغ نانلاو

 یدرف رذاک قوح هنب هعقدوب تودک ورا زغرارکت هد ۳۶۳ هدءب یدلوب

 لغوا لارق سب یدنلوا لتف ید ىلغوا كلارقو یدلا توتع قوحو

 مجرکسعمظع ندنفناوط رافلب و سورو مور بولوا لانغتیاغب نوجا
 و هلودلا فیس یدلبا دص هن رادحرس مالا لهاو یدتا

 یر کیک ییامدنناتعش روزه  توراو وشراق ها #
 سالا ةقاع رایدتا كنج مکح بورسوکت ابو ربص ماتو رایدلوا لباقم

 یداماد كفتسدو یدک ندهلق اک قوح بواوا روصت مالسا لها

 حقو یسارعش لرمصع ی دلواربسا یرلاب رکسعزنک او یلغوا كنمقو

 هلو دلا فیس هد ٥ ردراشمل وس ر هدیصو قوح هدنفاصوا كیطظع

 حر هعلق قوحو یدشریا هنن رهش هیساما ات بودا ازغ همور دالب هت

 هته اکر ارق تمالن هنن و ذَخا رمساو مانع قوحو لو رفاک هیاهنی و

 تراع رهش نقراغایم بواک نوحمامافتاوب ید هرفک یدلبا تدوع

 هراسکاخرافک بودیک هبا زغ هلودلا فیس هثش هد ۳4٩ رلیدلبا بیرو

 ناییصو لتق نی رلیل هاو بب رتیرالحم قوجو ی دلنیاراشبا قوچ
 راک هت نکر دیا تدوع هلا هروذوم ء اذغ بودیا رسا ن راب رارذو



) ۳۵۸ ( 

 نکل یدابا بیغر قوح روا صم هلا ناو رح نا یرهاطوبا یسادنرُف

 یوکحرکسع رارکنو یدرد وا هرو دنک یا رهاطوبا بویلوا دنم دوس

 لا دّیع وبا هند هللا رهاب تولب زو ید هعفد وب رایدراو هب رزوآ كنيلعوبا

 ساخ نوا کودتا تءاسا هناسحا یتا ناوم نا یدشودرسا

 ندسح هلتعافش یدسع ز رع ی اک رام و ریاض یدلبا قیطلو

 توق بودا دامت ن دنا لابا بلجو ی دراو هتناب لز زرع بولت رو

 ۱ . یدلیا لتفبووط داوذلاوبا دا یرهاطوبا ی دلوا قرمصتم دل وا

 ۱ مک هن راد نمسنفو باح ندنهورک نادج وتب ( ہک یکی (
 رد هرزوا 0 یرایس بولوا هک رفن حوارانوت رد هدنرک ذراندیا

 یرلضارفناو ۳۳۳ یرروهظ ۰ ادعاو یرهش بلح یرلکلاراد ۳ ۳

 نب ىلع نسحاوبا هلودلا فس ) رد هنس ۸ یرلدمو a KE نب ىلع هلودلا فیس

 هلودلا رم ان یردارب هرزوا ید دالوا تراشاه دالا ( ا4ا ینا نب هلل ا دبع ا 4لا وبا.

 هاکو ه دطساو هاکو هدنروضح هفیلخ هد دادغب هاک بولوا ه دنتممخ
 نادج

 رارف هر هقر ندنوزون هلل قتم هقیلح 232 ی درروک تاقوا هدلصوم كن هلو دلا فیس

 دیشخاو هدادفب هنیلخ هدعب ىدا هل هلکنا هلودلا فیس تقو یودتا لغوا

 هدانا ود ی دلاق 0 ا وکح باح یسلوع ساب هدکدلبا تدوع همش یاعلاوا هلو دلادعس )

 صج ه دعب یدلا ن دالا كا یب رهسش بلح بوراو هلودلا فیس (فی مش

 كنج كنج بولو ی روغاک یسولدارا ل دیشحا هدنا بودیا دصف هت رزوا لاهلودلادعس

 .  قثمد ن دنا یدتبا طض یصج بوزوب ینیرکسع كروفاکو ی دلیا ینغوا
 ںوکج رکسع ندرصم دیشخا یدم هلا نکلو یدراو ید هن رزوا لئاضفلاوباهلودلادیس)

 بل بو رب رکسع کیا نکل یدایا رخ هلی هلودلا فیس هدنب رمسنق 1۹
 روفاک یدلیا تکم رادقعرب بوراو هپ هر زج هلودلا فیس رلیدم هدا لز هلودلادمس

 بلح یسهرفک مور ی دریک هبلح بوک هن كج دیک هرصم بوئود یرالغوا
 هد ۳۳۶ یدزوب یرانا بوراو وشراق هلودلا فیس هلا یراگهنیرزوا ( لع نا وا )

 ندنرلف رط هلل وب ریفص یلغوا بولوا توف دیسشخا یکاحرصم . (نیرشیلالاوا)
 كج دیک هرصم نوعا قلوا كاتا هرمنص لوا روفاک یسلاو قشمد

 بوتکم هزوفاک رهش"یلاها نکیاهرزوا ثکم یدربک هقشمد بولک هلو دا فیس
 ی هلودلا فیس بولک هلارکسعروفاک هدنراکدشا مالعا یاوحا بوردنوک
 یدتک لر رح خۇا د هدیلح ندنفوخ ی دلىا جارخا نلقشهد



( ۲۳۵۷ ) 

 بودا هباغرلت ادج نکل رلیدروط هکن>و رابدقح ندرهش بواوا

 نصح بورک هارس اشاب هدرهش فویسلا دیس رابدرق نس هج ندرانا

 تویمرب و اضر راتادج نکل ی دتسا قفرف مال یرلنا ول هش یدا ۱

 شادترق یکیاو رلیدلیا لاسرا هدادسغب هلا رل اناوب هدنن اب یب هداشاوخ

 رابدلوپ توقو لالعتساو ی دلوا عج ناب رع هنن رلشاب بولاق هدلصوم

 توشود هتعبطلصوم یدبا یک احرکب راد هک یکی دارکا ماندا هد ۰

 بوردنوکر لپوتکم ریما تلاقسا یخد هی وارهشو یدتا عج دارکا رادقر
 هنسقرش بن اج لرهش ب ولک هلا یرلمرتسوک تعاطا ت روص راضع

 یررما كنس هلو لیفع ون هلغلوا نااغ فعض هدرانادج یدلنا لوزت

 رب زج هلا نیص خد لوا رلیدلبا دادقسا ن دنبسلا ن دج نالوا

 كمری و یتتاب ولطم هل اب یدتسیا رارهش هراب یکیارب دو یرع نا
 هداصوم رهاط واو هناور هفرط كلا هللا دبعوبا هلرب رارقو لوق هرزوا

 هللا د هللا دعوا ن دفرطوب ی دلوا هرزوا ماما هکتج هلا رادرک

 یزاربخ كدارکا زونه راب دلیا روبع ی هلحد بولکو رایدقلاق بوشواق
 یدتسیا كْعا نصح هغاط بو وط داب ه دنراکدشربا بی رد یدبآ قو

 نتسد نکیارانرورارف هتروصر زونه بوشود فالتخا هدنسازایعابتا

 یرطر, بوشود رد مه ردشکد ثا داب هدانئاوب رلیدل وق بوش را

 یدتسیا قەردنلنآ ینا ناو رمن ىلع وبا لغوا یشادنرقرق یدلوا درخ

 رایدعا نصح هغاط هلبا یرکسع دارکا نالق بوغارب هلغثوا نکم نکل
 یدسک ےک بودا صیتختل یتا یرعر نکروتاب هدننسارا را هشال داب

 ییس هثج یدشود رهظم هنن رلدا کاو ماعدا مظع هدنکبدروتک هرلنادج

 یدیامدآ یزاغرب و قلخ رهش نکل رلردصآ هک وا كنارمسییاو هدرهش

 لغو ریدر دنا تودنا عمجت ويد ردلکد قيال قلو ا تراعح هلب و اک وب

 سینه قلود كلا رلیدلا نفد هلعر هدعب رلردلیف ییزاع بود نیتکو

 ورک بولایب رکسع دارکآ سو یدابالاتتنا هب لیعوبا هبلایومیس هداز
 هک درا كنا رلنادج ی دابا سولح هنماقم تا ییاطو یدراو هالو

 ماظن هت رک-سعو ماکعسا هنن روما ىلع وبا نکل راب دلک بوکج رکسع

 رهاطوبابویلبارمسایهللادبعوباو یدزوب بویلوشراقیرلنایدیاشعرب و
 بولک یدلیف لاسرا هند الو هلبامارکاو قالطا یهللادبعوم | هد یدحاق



) ۳۵۰ ( 

 یدیا شنا دایقنا هرمصم زیرع هدعب الیئسا هسهکرب مان جرفلا نب لغغد

 یٍبا را هرزوا دایقنا هلفغدو یدازرواوا هدندارطا هلعر یینابق لسیععو
 نداتعمو لضف هللا لغغد یدشود لیخد هلثابق لوا ب وراو بلقتوبا

 ` هدعب ردلبا نظولد رد الیتسا هب او لوا یدصع تل وبا بوغا طح

 . یرلکدلبا نظ هلکا تکرح یرغوط هی هلعر بلغت وبا هد-نعرم ۹
 |  یدعا عج رکسع ن دلحاوس لطف بویلاق یر ههبش اعطق هدصوصخ

 لوا رلیدب روبه رزوا كيلفتوبا ندرب یسکیا بولا نیرکسع ید لقغد
 نت رک كنعد نا رع نکل یداک وشراق هللا یرلب رع یس هل.بقلیقع یجد

 ندننالعصاوخ یرادقمزوییدب هدنناب كبلغت وبا رلیدروج زوپ بوروک
 ۰ بوشب ربا ندندرآ بوقبچ نکردیک هفرطرب راحات یدلاق درفرپ یربغ

 لفغدنکل یدتسیا كليا هتفرط زب رعینا لطف رلیدلباریساو رایدقب ندنآ
 یدبا ردیا مارک هدنناب ب تویغا لتف یک کودتا ینکتفلا امدقع ید ینوب

 ۰ یدل ۳ هرصعیس رو لتقف بوشود هفوخ وید ررب و دید هزب و

 ۶ ىە e هحوز هلبا هلیج یشادنرق رق
 ۱ . لوارلدتا لاصبا هی هلودلا دعس ه دبلخ یرانا یس هل لرتعون یدیا

 2 هب افولا وبا یسیلاو لصوم یب هج بول هل ساو ید
 ر هدنارس كل هلودلا دضع ه دالوصو E هلودلا دضع

 شیک نودج وش نالوا هدلصوم هرزوا ییاور نیخرومنکآرلیدتا س
 هکردا تباور یحاص لماکن هکل ن دن تلوم ضارقنا و

 هد ۳۷۹ نیسح هللادبعوبا هلا مهار ,ارهاطوبا یریلغوا كنهلودلارمصات

 هلودلا فرش هددادغب امهلا يوم ارز ر درا ثل وا كلام هلصوم

 هدقدلوا نیشناج هلودلا ءاهب هنب رب ب ولوا توف فرش رلیدیا « دنتمدخ
 - یلودلا ءانهب نایعا هدنراقدلوا هار ور هلرب ناذینسا هرزو| كمك هلصومرلن
 هیسوک مان ه داشاوخ نالوا یسلاو لصوم هلا یرلقیا هثطخت هدن رو
 ید هداشاوخ یدردنوکریخو د نس هسیلبا عفد بويع وق هلصوم یرلنا

 تعرس بویلسا نکل ی دردنوک بوتکم وی د زس هدیک ب ونود هرلن

 قلخلصوم راردتا لو زن هفرط العا رد ب واک هلصومو تکرح هرزوا
 مو هت رزوا را لد ناسناوب «دنرام| كج روك ىب راکدلک كرلن
 عج هرب رپ ځد هلا د رلیدقیج ملارقتسا یرلنا ب وديا اه! نی راهناخو



( ۳۰۵ ) 

 ظداح دررمرازره ن دنلوادازا هنودج هدنګا ی دلبا صاح یآ یتا

 توشا را ییجا نکل ی دعرب و یقهعلق بودا ماعا هب رح لاک یدبا

 كا یدک رب مان سوم :رابدلبا لاکا ی ها یب رخ نیعلوا تو
 ید لوا رلیدتا هل وا ی دردنوک ا ود رس ه دنا س الحا هام

 هله کا هرزوا كعا تدوع اس وب أم افولا وبا رخآ بولوا رادیاب تدمر

 راس خد لوا یدر و تلامسا بوشاب وتکم هلا یسيرپ ند هدلب نایعا
 ملست یراصح هليا ربج هدوم نالوا یرللاو قاقتالاب بورد وا قلخ

 رارکسع نوعا ربتخس" یقارطاو طب بورک هرهسش افولاوبا رلیدردتا

 یدلبا رارف هی هبحر بودیشبا ینغب دنلا نیفرافایم بلغاوبا یدلیا نییعت
 لصاطاو یدلبا ذخایب رهش دمآ هلبا نایتسا بولک اقولاونا هدفرطوب
 رسل و حق کلام هری زج هلم لاب یسارحاو هل ودلا د-طع هد ۸
 قمل وا وفع رج هنفرط هلودلا دضع بافت وبا كلذ دعب ردشعا

 هللا مارک یش اک هنن رلرتلبا ه دل وصو یرددنوک هما تعارض هدناب

 زردبا نییعت رلص اخ رفاو هی ودنکهسرولک هرع روضح یس و دنکرتا

 هر هع ز راد دضع یدزتسوک تاتتجا بلغت وا نکل یدلبا باوجود

 یا ن رهاط انولاوا هلصومو ی هاودلا دعس لغوا هلود]ا فیس

 دّصع بلغت وا یدلیا ت دوع هدادغن سود بصا لاو هد ۸

 هرکص ندنیکتفلا هدن ا ی دراو هنن رزوا قشمد قحلوا ا ن دنفرط

 بویمرک هرهش نوا كلا ی دا شا طض یرهشو بافت هسیا رب
 قشمد هرس ك ردنوک دادما اکب هد رط ی دیبعزب رع نکا روم

 هلا یعاہتا كنسااو قسمد ایا هدانئاوب یدردنوک ربخ وید مروا

 هره رق مان یو هدیه لوا بوجوک راحان هللا یرلعا ادباغوغو ۵ -تفر

 ند فرط زب رع بولک یعلیا یردردنوک رصد تقو لوا یدلیق لوزن
 اضر بلغوا ی دروتکر بخ ود ماشوق نڪ هرکن ا نس هلک هرصع

 ید رمصم اح یدلبا لقت هنفرط هب ربط مرګ ندلح لوا بویمرب و
 یدلبا نیت هن رزوا قشمد هللا رکسع كواب ر یب رادرس مان لضفلا وا

 هلا ن دس:فرطزب عو تاقالم هلبا بلغت وبا هد هب ربط بولک هيلا یوم

 قشمد بوراو ندلحم لواو یدلیا دعو هرزواقلوا هدعاسم هتنالوئسم
 امدعمدنن رهش هلمر نالوا هدیلاوحلوا ید هدا حض نکل یدتا هرسداح



) ۳۵۶ ( 

 نیک زهر اک امدعم هلو دادم هک یدردبان زط بلغت وبا یدلبا طض

 طاتحا هلودلا دضعنکل ردیک راقبحو رون اصوا بوروطوا نوک جاقرب

Eته ن ژهفولع كخ رکنعف راخذ فا داو حس هل بولوا  

 بولوارقتسم اورپ یب یک ق کلع یدنک هدلصوم یدیاشهروتک نمزاول
 کا بلغتوا یدلبا هدنک رپ ز هر رمس هک درآ بلغت وا هفانک او قارطا

 نکل یدردنوک رخ ود مهری و لاه هنس رهب ندتالوو اکس هللا تدوغ

 وید مک ورک مدلبا ظ> هد ایز ندداد-غب ندراتالووب نی بویتبا افصا
 قحاوبا یرالغوا كنملودلارعمو ناز ممی لغوا كرات یدر و باوج

 هلس هلا بلغتوبا ردیس هدلاویخد لراتخ هکی را هدلاو كراناو رهاطو

 نکل یدیاردا نصح بو زکه عل هعلق هللارلنا بلغتوناس رابدیا

 یسل ربع ندنیقرافایم بولاررب رر یراهءلق لوایرکاسع تل ودلادضء

 یدلوا رادیاپ ندنغیدلوا علق مکس رب هلاق ند هرفک ید لوا یدلاق

 هدنلصا نکل یداشلوا لارقرفاکرب ماندرو هدنرلند یس هرفک مور امدقم

 اکا مور نابع ندنفیدلوا هلبا نی رط الیتساو بافت بویلوا هداز لارق
 نوعا ماکڪسا هن روما ودنک م رجال ی دا رللک د یلاخ ندنفلاخحم

 هدتفووب یهلا یاضق نکل یدلبا ادب ترهاصعرب هدنرلدب هلا بلغت وا ۱

 هالو كنا هلایسایشاو نیا رخ هلمملاب بولوارطضم هالا کا بلت ولا

 ی دلک تسار اکا یولب رب ندنرکاسع ہلودلا دضع نكرديك هالا

 لامو بو بلغت وبا رایدتسدا كیا امت یون رخ بوئوص نامهو

 . نکسرروک رم هرکص كکح لا ردکنهلودلا دضع نالوا رکهاشداب لس
 یدشود هلکروتفر هن رامادقا هدک دشربا هنغالوق كماخزوس وب یدلباادنوید

 یتغوج بوزو و یداوبق هرلنا بلغتوبا بودیا زاهتنا یصرفو نامه

 یدعا لوزن هدایز نصح بوچاق هلیجوک یرلکب یدروچآ ندسججلق
 توراو هن دحرس مور تلءتوبا ردقور ءم ويد ترب رخ دانز نصح مویلا

 رکآ م هرزوا هبراح هللا مرلنشد ن الا هدک دتا ما غالبا هفرط درو

 باءلوبا یدردنوڪ ريخ ويد مر هدا ا ید هرس مسردیا هبلغ
 ندندادما كنا هسلکعسربا یربخ یمارهنا درو نکیا هدراتطتا وب
 یدنوق هن رهش دناو یدلبا تدوع هی هیمالسا دالب ورک بولوا شویم

 نس هعلق نبق راذایم رادرمس مان افولاوبا ن دنفرط هلو دلا دضع ه دفرطوب



۳۵۵ 

 تودنا لرادترک ع مظع هد هروب ن هتس ی دم هدأ دادما لاحرد

 یتامهمو راخ ذ نالوا هدرهش ید باد وا ی دروب هن رزوا لصوم

 یدراو هنپرزوا دادغب یسود کب ودیا كرت یلاخ یرهشو لقن هرالعرخآ
 ی هیه نآ یرب زو رولا لع هدقداوارادربخ راتګ یدتنا طض یرهشو

 یدادفب باغ وبا هدالوص و یدردنوکنوګا صالغسا ی داد

 ید لوا یدردنوک همان هلرساعلا هراتخ هلودلا رعو ۳ ۵

 رکسعیکا توعیح ندلصوهرابتش یدراو هلصوم باف وا تولوا لتا

 لوا هرزوا روح هتسلاهالضوم راتخ را ول فطر
 را یلتوبا ہد رات ۳۹۰: ادم رادلوا کان رد نوا
 هلذلوا هرمغص بودا ج وز هلا حاکن نوتلا كب زوب یتیزقرپ هدنشاب چ وا

 بلغتوبا هدهلاصم نیح هءذدو یا شعاهلوا ملست هب ودنکزونه

 بار نداقلا صوص هرلهاش داب دنا تک رک یاد اکا ندراتح

 یهحوگنع هجوزو لبّمت یسی ربع لام نالوا هتسرهب و ٩ هوا نیو
 هلع مان لیک بوحوک هر هدعاسم هنناستلمرابتحش هئلوا مس هیودنک

 " هلا ناسا ندننایعا لصوم امدقح هک یدلوا یعوعسع هدک دانا لوزن

 نراو نوا قلا قیرالام نالوا هدرهش هرکص ندحلص دفع تولک
 لتف باغتوا ویدزسزسا كمك هنفرط را نوح زس یرهسیک جاقرب

 فطع هنب رزوا لصوم ورک بولوا مک زم ندصوصخ وب رات ا
 هللا یرکع ج د باولو او لوز ءدذرط العارد ںولک ی دلبا ناتع

 نکیار.زوا كَعا كدح یدلیق لوزن هلع مانیسهبد رقعد بوعیج ندرهش

 هنناکم رایت رایدلیقررتمو اقا باس لص بوریکن وجھ ھن ہتیام هله

 رابتخ هد ۳۸۷ یدلبا لاسراو رمهج نیزق هرزوا ی دهع بولک
 یدارغوا هنن رهش ترک بولوا مرهذم ندهلودلادّطع یس هداز £

 زاهتنا قصروو بلغت وا س ی دا هل هلکنا نادج یردار كيلعت وبا

 ويد ع هديا دادم |اکسکكسر دیا جاست هبادنب و دیقینادجرک | هرات بودا

 یدلناسح هدهعاقر باغ وبا نیکغا مسن ین راتح هدک دردنوکر یخ

 هلو دلا دّصع اعم هللارا ت تودنا رادترکسع ك یرک باغن وا سد

 ذخا یرا ت بوزو ید یسکیا ئا دضع رایدراو هن رزوا

 ییرهشلصوم هدنس هدعفلا یذ هروب ضس توس رو و یدتالتفو

 )ئ ) ۳

 هکنوسلوا مولعم ٩
 سابع نب هدرلتف واوا

 هددادسغب ی دا هقیلخ

 هدتقارطا ب واو! قم

 هےمالس | كولم نالوا

 دلقن ن درلنا قنطاس

 تاااو یدرار دا

 ر وشنم یک یروشلم

 بتلررابزکاو یدرر و

 كنا بودا نيت ج د

 صوصح ی د نوا
 الثم یدرولب ز ا روشنم

 فیس و هلودلا دّصع

 نکن وب ید هاودلا
 نیل ها یرلا

 هکنوچ سپ ی دردیا
 هددادف رابتک

 دی هفیلخ ب و روطوا
 وا. ىدا راو یطاست

 یس احر ندن | لغت

 هي هفیلخ هکیدیاوب
 بقلر هپ ودنک بولي وس

 هربدتا نییعد س



۱ EE 

 باغتوا ینانعو رلیدلبا قافت | هنهیلع كلغتوبا یسکیآو یدشلب ونک«
 وید عیهدیا نییءهنراصاخ هداب زاکس لک هفرطو یسراوتلاوبا تودیاراعشت-ا

 یتسایسشا یلتیتنونلا كب زويشب بودیا ذخا هدکداکو ی دملا لافغا
 زکید ندتیفک وب ی دلبا دن هعلق هدنسهعلق یمالم یودنکو هرداصء

 نس رل ردح اق هنن اب كن ادج بوشود هفوخ نیسحو میهارپا یرلشادنرو

 دص هش رارزوا كرلنا ب وعیج نداص وم بلوت وبا هد اضهر ۱

 8 همانعارض نیس>حو مهار هلةمالوا E 2 هتم وام هدرلنا ی دانا

 نکل راب د 3 ۲ ه] وا EIS توراو ها هلا ودع یزرگکرح توردنوک

 7 یدا كعا درو ءوس هلغت وبا شود تصرفرب بولک یزد وص قم

 هلتمدخ بلغت وبا ھن بوحاق ندا AEE ەاكەزىس وك ه AL تبلت وا

 كلذ دعب ی داک هل هلرثنا در هسوک قوح ندنعانا نادجو رلیداک

 كن رردارپ و یدلک هنا كيلفتوبا بولب ری خد یسا دنخکر ليج وق كنادج
 كم ذخا یرلنا بلغت وبا یدلبا اتهنا نرلکدتا ردغ راعخا هیودنک

 نالوا هد هبحر كن ادج كل دعب رلب دلبا رارف بویط كدا داره

 هن رانا یعابن | كبلغتوبا هدنارح بولا یی رخ هلجج نالوا هدن | یل
 هدا اوب یدلوارطضم هکلکدی هبحر توئود نادج س یدلبارارف
 هد هبحر ب وک یتارف یدردنوکر کسع كولب رب بواکهیایسقرق بلغت وبا
 هتان كراتخ هللا مهارا یردار یسودنک رلب دصاب هلفغلا لع ییادج

 . قوععو 5 دتا معرو را ی روسو ط.ض یی هبحر بلغت وا ی دحاق

 ندرفسو بافت واو یدک هش ا بلغت وا هن نیس سح یردار ندیار

 . كئس هرفک مور ما ی دلبا لوخ د هلصوء هد ۰ و تدوع

 5 ۴ یتکودشرپا هن دودح دعا هلارکسع ع ىسەد نالوا یز زار مس

 _یھللا هبه یردار نیکتیادادتساو مالعا هغدو باد مراره نالوایسلاو

 هی هر قافت الا و یدلوا عج هلا د رح زا ره بوراو ی دابا لاسرا

 اس ویعو رلیدلن اتساقتسهد بوزو و رابدصان هد دن ردر بوراو وشراق

 ۱۳۱۱ق لک تدمرب ی دنلوآ راضحا هت روضح بلغت وبا
 دنهدوس نکل یدلیا ماقما ےظع هدناب یسهطاعم بلغت وا ی دناهتسخ

 هدقدلوب لوصو هرات نادج امد یدلوا درم هد ۳۱۳ بویلوا

 هلفلوا یرل-ثدا مهم ضعب كنودنک نکل بويعا روصق الصا هدنمارکا



( ۲۳۰۱ ) 

 یرردارب یدک هن رب ( رشنضعلا هللا لضصف بلغت وبا هلودلا :دع )

 هنفرط ر ا تخ هلودلا رع یرورض هللا یرللوا « رزوا تغااخم هب ودنک

 كندلودلارصان یدلیادهعت هکمرب و مهرد كيهرک كب ییا یونسو الا

 یدلوا ردکستم تیاغب قوا یعوعس كنادج لبغوا ینب دنا وا ذخا

 سالجا هنم اقم هن و صیلخ ییردب بودا عج یرکسع تعاس نامه

 ترشاس هکنح جد ی دراو وشر اق اکا بلغت وبا ی دلک هنن دصق

 بلغتوا یدلیا رارف هیهپ رقرب بولوا مرهن نادج مدقم ندرتلوا
 یر رههن و یدلوا هطاصم بویلوارادا كج دنا هرصاح یتا بوراو

 یردارب هرکص ن دنتوف یردپ بلغت وا هد ۳۳۸ رلیدنود هسنب رلناکم

 یدردنوک هسنب رزوا نادج یردار رکی د ی هلودلارمات ی ت اکربلاوبا

 مزرهنم نادج مرجالف رلیدلبا عابج ا بواک یابتا رکا هدنراکداک نیب
 مارکاو زازرعا هنر لاک اکارابتخ یدلبق علا هرات هددادعب بولوا

 نسل ا وبا بیقن یردب كنیصر یرشو یدرړ و هده قوح بودا
 یی راارا هلا نادج یردارب بوراو هنفرط تلغت وبا هيلا یوم یدابالاسرا

 یدلوا لصاو هي هبحر نالوایهاکرارق هد ۳۰۹ نادجو یدلبا

 ندرهش نادج ید رک دن رزواهبحر تاکربلاوبا هرکصندندهرب

 هنگا بودا طض یرهش تاکرلا وا یدک اک ص دن بوەیج

 توئود نادج بععرد یدلبق تدوع هتناکهدش یسودنکو نیول طاع

 هعاف بوقیح هراود یدتا مما هنمالغ جاقرب و یدشرا هرهش هھکر

 هلذغلا لع ییب راظةاحم كنب رردارپ بوریکو را رابدرب و یچآ ینسویق

 یدروک ند جلف یخ د ینبرادقمرب بو دیا بسا نغوچ و ی دص اب
 ب وشلوب یسکنا هدلحر و یداکوریکب ودیشیا ی هعقوو تاکربلاوبا

 یدلوب وق هنحا ا ك یسودنک ت اک رل اونا ا ۳۳

 یدلبا بسا بوق ندنن او یدروا برسضر اکا بوراوورایا جد نادج
 هدسح ی دا یون وا كنناضهر ۹ هکه درود نم مول نامو

 كلهلودلارمصان یردپ هدنسهړد هب ونو لعن هلص وم یس هزانح بولوا توق

 نادج نوحما یاعت ایردار بلغتوبا سپ یدلوا نفد هدنناب یدذ رح

 لولب ر یدجا سراوشلاوبا یادنرق بویلشاب هنییترترکسع کک هن رزوا
 هللا نادج ندلعوا توراو هلا یوم یدردنوک هنیبصت ورلبا هل ارکسع



o( ٠ ( 

 لوز هنس هرشط تلصوم بولک یخد باغتوبا یدلک هنینرصت ب ولود
 داوا ب وديشا نکو داک كنارعم یدعاضرعا هب هسکک ند رد یدلبا

 ههلودلارعمو یدلکح هفرطر بولاق بلغتوبا هن یداکهنن رزوالصوم

 هطاصم لعع یدیا تنم هنن اح جد كنا یدردنوکر یخ هن_ساعلا ح

 ردشلو عوفو هد ۳ علاقو وب ی دلبا تدوع هدادغب زعم تولوا

 دن رخآ یس لوالا یذاجج هروب نم هنس « دقدلوا لخاد یس هنس ٩

 ذخا یبهلودلا رمصان یمایاب باغتوبا یس هک یس هنريا هعجج هلاف نوک لا
 بوباجوق هلودلارصان هکر ار ديا تباور هلبوب بس ید دنب هعلقو
 یس یدلسشاب هغلوا هرزوا كنب نرربدتو یآرو تفلاخ هنن رااغوا
 هد دلوا عاق هش رب كناراتخ لغوا ب واوا ت وف هلودلا زعم هداشاوب

 یدلوا « دنرکف قلا ندنلا كلا ى داد-غب بوراو یدالوا هلو دلا رمان

 یدالیا كرت هنب رخ قوج یر د هرات بودبا عنم یرالنا هو دلا رصان
 یل ام كل دیا ربص رکس نم هاک بلاغ اکا زس نکیا ہ دنت اب كلا لام ل وا
 ظیعر ندلوا بلغتوا س ی دد كدا زکسرولج دهن هدعد نوسنکو د

 هنس دعلق یشاوکو ذخا ینا نامه قعلوا مضنم ید یتفلاوب بولوا

 راضعب یدلیا رفوتو نیت یک کرک یتنامهمو مزاول عیج بودیا عضو
 یدلبا نییعت صاخ قابا حاقرب یخ دو نیدرامو هبحر هلوملارمصان هک رار د
 یدلیف توعد دنا ندنتلالا یتیدلوا ینا تح یدلشاب هنافلا هدانزو
 رد )هدلاو كناکرملا ونا یردارب و كياةتوبا هک همط اف ینوتاخ نداتعموب

 بودر ونک ت ا نادچ لیغوا ی دار كل رصات هک دارا مهد هلل وب

 یدلیامالعا هنب رالغوا ییانءوب سب ردکغا ذخایلغتوباو قافتا هلکنا

 هدسنح تدهر هلودلا رسحان یدلوا هرژوا حورمشم هجو لاوحا مرج ال
 ییکبا نوا كالوالا عير هد ۳۵۲ « دتاورر و ۶۸ تبق اع تولاق

 كل رهشو لقت هلصوم یس هزانج بولوا ت وف قو یدنکبا نوک دعج

 ردشلوا هنس ۳۲ یتدم یدلوا نفد هل مان هب وت لت هدنسقرش بناج

 ق هب هلودلا فیس یردار و ی دا مدآ هریسلا نسحو ل داعو لقاع

 نونح هر ودنکه رکص ندننافو كن هلودلا فیس قح یدیاراو یی هاى

 یدبا شلوا نح هلوب نت ذل كناند بول وا ض ر اع تلاح رپ یک

 یلغوا قحا وا سوبحم هد ۳۵۰ هار اشم هرزوا ح ورمشم هجو
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 لاک هدنمارک| كنا هو دلا فیس یدراو هنناهلو دلا فیس یردارب هدیلحراجان
 نب راتسم ندنرلقانا تح ید ردیا مایق تاذلابه دنت دح بورس وکم اا هبت رح

 یردارب بوردنوک همانو یحلبا هنف رط هلو دلار عم ر داوة نم کو دکح ہلا یدنک

 ام دقم ن درصان نکل ی دلبا اجر نس هلوا هخ اصم هللا هلودلا رصان
 یدنایطرفاو هحلص هلودلا زعم ندنکو دعا روهظ دهع ضقنهعفد چاقرب

 ۳۶۸ al ناع و دهع دک وم 2 ندک داک بوراو راربخ هعفد هعرب

 كرعم یژراداوه هلودلایصا رلیدر و ماكا ملص ةتشررنس هدنمرح

 یرایلید یرلقدلو و عطق تن راخذو تراع یار طایسودرا تقو تقو

 صو هرزوا بارظضا للاوحا كرما وبل وا یلاخ ندکعارساو لتف

 بودیا دلج وید ن وسلوا ن دفرط مب بلط نکل ی دیا رچوا «دنزوک
 ۴۰۳ یدلوا هناورهد ادغب بوق هدنیعع لص دقعهرزوا حورمشع هجو تبقاع

 یلغوا هلودلا سصات هدهروب نم هتس بولوا رارقرب مصوب نيک د هنس ھنن

 هدعاسرعم یدلوا هدن-احر صاخ جاقرب ند هلودلازرعم نوا بلغعت وا

 رکسع هنب رزوا لصوم هلودلا رعم بوشود ق اقش هنیراتیب هن هلکمعا
 ید زعم یدراو هنییصا ب وج ن دلص وم هلو داا رص ان ی دکح

 بوقیج جد ندنسصت رصان یدشود هندرا ت و کا هدلصوم
 هلص ومو یدشود هیارطضا بوب نکو دتک هفرط هن كنازعم یدتکا

 اهو دلا ران هدم نکا ید هلصوم توتود ےن درو
 هر را هلا یرکسع هلودلا زعم ناو هدنا بولک هلصوم بلغت وبا ی یعوا

 قارحا یی را هنیفس ك رایاد بولوب تصرف نکل یدلوا مزهنم بودا
 رامدآ هست نفیدلوا هدلح هنرصان هدقدلوب لوصو هرعمریخوب یدلبا

 هموق ره لګ بولب رو ريخ ود رد هد رغ نا هر رج ی دلیق نيت

 هلودلا رمصان ی دلبا طبض یب هر زج بویم هلو ځد هدنا نکل یدراو

 هدناو رلیدلک هنب رزوا لصوم ب ولوا عج هی ارارب هللا یرالغوا هيا

 هدب رک زعم رابدلیا بسا ید نرل ەت بورق هبت رح مام یرلیلد ناو

 لرعمرمصانو یدلوا مسا نوزونکب و نیکتکسو الملاونا ن دنزرادرس

 یراریسا بواوا كلام هنس هن اخ هبجو نی رخ یغیدقارب هدلصوم هل
 قعلوا رادربخ ندلاوحاوب رع» :یدراو هنس هعلق یشاوکو یدلا یامو

 ندنا یدراوهراسبویتلکایخدهدنارصاننکل یدلیاتع زعهفرطلوا



( ۳:۸ ) ۱ 
 تمدخ هتوژوت امدقم هک یصح نالوا هدنرهش هبخر كالو دلا نصان
 هنشا و یلوتسم ځد هیهفر بودا نایصع یدزرید ناج هتساو یدردبا
 هنرزوا كنا سوراپ یرببکبجاح هلودلارصان سب یداوا عج ایقشا رفاو
 یسودنک یدزوب نی رکسغ كلا هدنرانک یرهن تارف بوراو یدردنوک

 حارخا یتیم كناجج رلیدتا ن ایسا یرکسص ی دلوا قرغ بوشود هنارف
 هلودلارص ات هب و ن هلو دلا زعم هد ۳۳۷ ی دنلوا نفد « دلح لواو

 هبلاهاو طض یصومزعم بوراو هنییصترصان یداک هلصوم هندصق
 نکل یدیا هدندصق البتسا هکلام لوا هلعاب و یدلبا اظو روج قوچ
 دن رارز وا ناجرجو یریرکسعنناسارخ ندنف رطهلو دل نکر یردارب هدانئاوب
 هلو دلارمصانراحان هلکتریاربخ نمضتم ییاجر نس هوا دادما هلکعادصق

 هرکص ن دک داک بوراو رایحنا هعفد جاقرب نوجا یس هلاکم هطاصم هللا
 هنس رې تولوا هتسا هلودلا زوم هبطخ و هکس ه دنکلا# لص ومو هرب رج

 بوئلوا هحاصم دفع هرزوا كمر و مهرد ك هرک كب زکس هلودلارمصان

 هرزوا لاونمو تیک و یدلبا تدوع هدادغب هلودلا زعم هد ۷

 للعت ه دادا یلام یو دلبا د-هعت هلو دلا مص ان د ٨٤۷ بواوارتسم "

 ید یبلهم یریز و ی دکج رکسع هن رزوا كنا هل و دلا زعم هلکعا

 هلا و ی دنک هنیبیصن بوقلاق ندلصوم هلودلارمص ان یدیا هس هی
 لا لصوم ی دروتوک هس هلب ع اب ارب هشباو نت افدو نارخ
 سا هن رکسع برع هلودلارصات ی دلبا ضقو ذخاو یدلک زعم بولاق

 بودا ف التاو قارا ی راخ ذو ت راغ یفارطا رهش بواک ی دتا
 ندلصوم هلودلا زعم سب یداوالوتسم بارطضاو طے میظع هی لابد
 رکسع ل ولبرپ هنب رزوا رافسو ی دلبا دصق هتف رط نییصت بوبج

 هللا ىلع رايد هدنا هللا ة بهو اجرلاوا ی رالغوا لرصان یدردنوک

 هلب یسکیا كارد بویم هلوا را دیاب هدک دلانا دطاحا بوش را ا

 هتسامل ودرارا لد بودبا فقوترادعمر هدرانک نکل رلیدلبا رارف

 راد وق حا هرکسع لوا بونود هللا هورکن اناوب هدنرلناب هدنراق دلوا دیقم

 هنیدیصف هلودلارعم هرکص ندنوب رلب دلبارسا نس هنو لتق نس هجو
 | بودیا كرت یتا یعاہتا رکا نکل یدراو هنیقرافایم هلودلا رمصانو بوراو
 بوروک لاحوب هلو داارمصا ف سد رلیدلبا نایتساو راددراو هتان هلودلاز ەم

1 ۱ 

1 
۱ 
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 هدنسو درا بوکس مدآ لولب رب ن دنرارداهب بد هجکرپ هک ی دلبا كرادن
 لب رطق بوقاب را هلعشم مظع هلا یرکسع ادع ام یسودنکو ی دقارب

 ی دی روب هی رانک رهن هرزوا كم وش ر اق طش ن دلح مان

 یرلناو ی دنلت آ یخ د لوا بوروک یل اځ لوا هلودلارصان هدفرط یر
 یکیا هدنفرط یکیا كطش ی دی ر وی هفرط لوا نوچ ا كمي عنم ندروبع

 كنهلودلا رعم لاحرد رایدلر آرفاو ندنرلودرا لر هدیکه رزوالاحوب رکسع

 رلیدب روب هنسودرا هلودلا رص ات ب وک ر کسع نکنم ینپ دقار هدورک

 طبض یودراو ناشی رپ ییافعض نالوا هدنا لاخاف هلغاوا اهنتودراو

 هد دادغب هدنمرګڅ ۳۳۵ ییهفیلخ بولود هن ورک د هلودلا زعم رل دتا

 یدراو رصال بو دنا رارق هد دادغب زه سد راب دلبا س الجا هننارمس

 هدنناب ی دردنوک همانرعشم یمص سالا هرعمو یدلبا لوزن هراریکعو
 لدعا ترو ثم هدصوصخوب نوصت هلهزب بولوا رادرمخ یرکسع ارا

 رارف هلصوم ن دنلا لرلنارمصان سد راب دانا دص هلتف تو دا ظرف وید

 هلا صم دفع هدروک ذم هام بویکچ لا ن دنس هلاحم ا هنن و یدلبا

 مع دنک اا یک کو دعا رارف هلودلا رص ات نکل ی دئلوا

 رابدشود هدرا رسان ب ودنا بصا رما یی یزاربش نکن هن رارزوا

 یدراو هب هنیدح ندناو ه راعس بويعا ثکم هدلصوم هسیا هلودلا مصات

 یدلبا دادّمسا ندهلودلازع» هلو دلارصانراحا یدزالربآندنزیا هسا نیکن
 ی دردنوک هلا رکسع رادعمرب یی یرعض رتعح وبا ی رب زو ن دنو ط زوم

 هدهدحو راب دراو بواوا كلر هاب هدعب تاقالم هد هداب مان نس بولک
 را شلاق زا هیهسبلغ كارا بولوا كنج یظع راب دلیا هب راح هلبا نیکت
 ذخا بوش را ندندرا نکرد ا رارف نیک: ب ولک بلاغ رصات هله نکیا

 یدږدکج ليم هنن رازوک ك لا ناما الب هلو دلا رمان ه دنراکدروتک رلبدتا

 كن رعضبوت هلو دا ارسصاننوکر رلیدلک هلص ومهدعب ی داب اس هد هعاقرب و

 كلا هکیدیدو ید | تدوع درب یدتک یدقیج بویملک او یدلک هنغاتوا

 یرهض م دقیچ بولكا ن وجا كلا م دلوا نایب هی دراو هني رداح
 نوڪ نکیا شعدود قصرف بواک دع رداح هلودلا رصان هکیاینل جد

 یودلنا سا امدقم ند هلودلا رصان یرهض هدعب یدارید مدعا ذخا

 هد ۳۳۰ یدلبا تدوع هدادغب بولا یادغد و هب را هرکكبو یدازریش



۰ 
( ۳4۰ ) 

 بوت نوجا ملص بلسط هنوز وت هفیلخ كلذ دعب یدلوا لخا د
 نالوا هدند هلو دلارصانو یدتک هدادغب بوئود هلر تب اجا هلکمردنوک

 مهرد كم زوتلاو كب هرک كم ج وا بولاق هدند كلا هس چ وارلتلالا

 هدلصوم تدمر بولاق هدنرلناب كن ودجوت هئیلح یدلبا دهعت هکمرب و

 ی یعنی دڅ رکبا هد هروب نیم هنس هلو دلارمحارابدابا لقن هی هقر هدعب تکم

 هدلوالا عب ر بودبایلاو هنکلام صجو معاوعو نب رسنقو رضم راند
 | یاسح یس هداز م هنری و لزرع هدبجر هدب یدلوب لوصو هلنصء

 بوراو هبلا یوم ردي ردارپ كسارفوبارعاش نیشحوب هک یدتا بصن
 ۱۳۳ ع الج نولوا رقتسم دبل
 . هتفرط دیشخا هدرصم هفیلخ قتم ږد وب ن دا بلط یلح ندنودج

 ردقو محار هدنرلعا رلب دن اصوا ندن نودج ون توردنوک ب وتکم

 هبلح ادا بوقلاق ندرصم دیشخا سد یددنس هدا دادما کی بواک

 هدیلح هک لتاقموبا بودا رارف هغ وا رداق هتمواقم نبسح ی دارغوا
 لصح ہرصم هلرب مارک ا اکا دیسشخا بواک هروهظ ی دا شعبا افتخا

 یدلوا ی الم هه فیلخ قتم « دهقر ب واک و ی دلیق لاسراو بصن
 اوا اے رد_شلبارو رح هدا یرک ذ ك هقیاخ قتم یمامت كنهصقوت
 ا یون لواو جو تلج تولکرلودلا فيس هذ ۳
 هدادفب ه وب ن هلودلارعم هدرانئاو ردعحهنلوارکذ هدیغاشا یللیصفت

 هلل عیطم هش رپ و ی دکج ليم هن رازوکو علخ ېب هغیلخ یقکتسم بواک
 ه دلص وم هد ۶ هرکص ندراشیا وب ی دلبا س الحا یی هفیلخ

 لوزن هب هراس بواک هلودلاربصات یدلبا تع رع هکنح هلا هلو دلا رصان

 ی دلیق تر اغ نب رهش تیرکت بوراو هل ودلا زعم ی دیا شما
 . هلودلا رعم ی دنوق هتساقرم بن اج كدادغب تولک ج د هلودلارصان

 . . بناجو رایدلک اعم هللا هفیلخ بوئود روفلا یلع قکلوا رادربخ ند هصق
 نا نانو یلاو هدک دلک هدادسغب هلودلا سعان رلیدلبا لوزن هپ یی رغ

 لرب تلا سا هی ودنک بولا ندنلا كلا ىدادغب هلودلا صان هکدازمش
 ندنسودرا هلودلا زعم هلا یربیدن كلا یدیا شعارارقرب هدنسودرا

 تح یدشود هبارطضا ےظعرلیلب د هلب ایر | عطق یر اخذ
 هلیح رب هلو دلا زعم نکا راشی ا تع نع هل که زاوها بوج و



( ۲۳:۵ ) 

 بناج نزا راب دا لتق ییهعنرب ندنع ایت او ابو تراغ نسایشاو

 میل هپ هلودلارصان ی هني رخ بولک هدادسفب هللا هن رخ هللا دیعوب
 قم یدلبا تکرح هرزوا كتک هن رزوا لصوم هدکدلیا مالعا یلاوحاو

 بورتسوکدایقنا تروص یدلیا عنم ندکتک یاو یدلکبونب هنت [هفیلخ
 راو روز بقعرد یدلواهناور هلصوم هرزوا قع رع هرکصندکدنک هیلخ

 ریدنیطب رارق قصساوبا هداشئاو ی دنلیق امد یس هناخ بوداروهظ

 كنهلو دلارصان یدیاقوب ییانترازو هدنرزوا نکل یدرتسوک مایق هروما
 یعچوانوا كن اضهرهلودلا فیس ردشلوایآ چ وانوا یتراما. هددادغب

 بوردنوکر بخ هر هنیلخ قتعو یدلبا لوزن هب را با و لوصو هدادغب یئوک

 لاموبد ردح ات هنشح رکسع نومایفد دسردا دصف هدادغب نوزوت

 یلام لوا هلودلافیس بولیفلاسرا مهرد كی زوئرد هفیلخ یدتسیا
 هدداد#ب ندرراداوه نودجون یدر و تلاعسا تودیا عب زون هرکسع

 نوزوت هدانئاوب رلیدلواقحمم هنسودرا هلو دلا فیس بوقیج رانلوا سم

 هدق دلوا یعوعص ك هلودلا فیس یودشرا بب رق هدادغب نوکحرکسع

 ی دلوا لخاد هداد غب عازت الب بولک نوزوت ی دتک هلصوم بوحوک

 كنهلودلا فیس نوزوذ یدلیابصا اره الاربماو سابلا تعلخ کا هقیلخو

 هنسودنفا هلیا مارکاو قالطا ینا یدیا شعاربسا یعالغ لوبقرب مانلامت

 ر دشمک هلوبقم تم اغ هقلزانا نودج و ییناسناو كنا یدردنوک
 یدتک هنکنح كند رب نیسطاوا بول اق ندداد-غب نوزو هد ۲

 بوردنوک مدا هیهلو لا رصان یک یودتک یدیاشاواشحوتم ندنا هقیلخ

 یتبسح هللادیعوبا یس هداز ج هلودلارصان سب یدید نس هلا هلصوم یب
 نددادف هلا یعابت | صاوخ یی هعیلخ ںواک یدردوک هلارکسع كواب رب

 هلودلا فیس لوا هدنرالوصو هترکت رلیدلوا هناور هلصومو رلیدلا

 هلصوم ین او رلیدلیق لابقتسا یب هقیلخ بولک هلو دلارصان یردارپ هدعب
 ندهیضق نوزوت هدفرطوب رلیدلاق هدت رک هلارکسع یرودنک بوردنوک

 تب رکت بولک ن دنا یدغا هدادغب نوئود لانا یف هدودلوا رادربخ

 یدلیق اعل نراودرا بوزو و E و نو چ وا هلارلتودج هدنسلا

 ندنراقف نوزوت رلیدتا رارف هتفرط لصوم هلودلا فیسو هلودلارصان

 هلصوم بواک نوزوت رایدراو هتبېصن بولابهفیلخیسیکیاسب یدلرپآ
 (4) ( یر



CEE) 

  Eهقياخ تم هلودلا رمصان كل ذ دءب رد بلا راتسا هال

 سپ ی دیا هجنرهلب نادج و لمحل اب راب دا « دادغب اعم ها
 بوراو هشادم یسودنکو ی دلبا سالجا هنماقم یب هفیلخ هلودلارصان

 یتیسح یس هداز ع هلا هلودلا فس یردار و یدروق نسودرا هدنا

 ندنرهش نادم بوراو ی دلبا لاسرا هن رزوا كنب دن رب نیس اويا

 ورک ب ولی زوب هلودلا فیس رای دتا كنج ه دلحرب یغاشا حس رف یکیا

 ورک ب وشوق رکسع رادقهرب ها هعفد و یدلک هنن اب یشادنرق

 یدزوب نیسم اوبا بولک هلودلا فیس ی دردنوک هنن رزوا كهبلا یوم

 لوتتمیسهجنو روسأم یس هجن ندنعابت او نایعا یدروحاق هطساوو

 نو ز یرک-سعو قوج یسول هراب خد كن هلودلا فیس نکل راب دلوا
 لاک داد لها ن دما-هناوب لص ااو یدم هدیآ بیقعل 0 د هلغلوا

 هدکنج نوک یعج وا كن هلا یذ هلودلا رمصان بولوا نامداش هرم

 لخاد هدادغب هلا یالا بونا هنکوا هدنرزوا را هود یراربسا ناتا

 ند هکر هم لح هرکص ن دتحاتساو تکم ت دمر هلودلا فیس یدلوا

 هر هرب بووک ندنا نيس اوبا هکیدروک ی دراو هطساو بوجوک

 هلودلایصان هدقرط وب یدلبا مارا بورک هطساو شپ شتک 2
 رلیدروا هکس هنوتلا نعلاخ تباغ یدلبا ما هلکمروک لالتخا هدنس هکس

 هرزوا كمك همهرد چوا نوا یتوتلا یک ۍدرک همهرد نوا نوتلارب لوا

 هد ۰ عناقووب ی دانا نیس یزب را نسا كلاود و یدرب و ماطد

 ه دس ه دارا ا كنيسحلا وبا هلودلا فیس ردشعا روه

 جو ن وزوت ندنرارادرس كارا تویلوا دعاسم یس هن رخ نکل یدیا

 رادتمرب هللا یتوک هللادبعوبااکا هلودلارمصات سد یدرانشنا تقفاوم اکا

 داق یا ناشوارکذ هئلوا عي زو هنش رکسع اا هکیدردنوک لام

 بوتهرپد كياچ هلودلا فیس نکل رلیدتسا كما علب و لکا بولایلاملوا
 یدلیق لاسرا هدادغب ورکو صلح ندنرالواطت تسد كرلنا یه رخ

 یرلتالو لوا بوراو هک یدردنوکهرادم ی و هرهدعاح یتوزوتو

 كارتا نکل را هدا ذخا نوح ا راودنک ی ت الوصحتو هظفابحم عسکری 

 یدیارللکد یلاخ ندلالتخا هلایرامموا هرزواتعاطا یلک هب هلو دل فیس

 مو هنسو درا كنهلودلافرس بودا ممجت هدننسینابعش ۳۳۱ تبقاع



CSSD 

 یس التساو طاس ل اک هتلود كن دع ا ی دیرب بوردنوکر یخ

 س یدلیا ساما نتناعاو دادما هدنصوصخ یف د ندنرزوا هلغلوا

 كت هفیلخ هلا رادت مک ی ىلع هلودلا فیس یردار هلو دلا مع ان

 یسارحالارمما یّسات ندنفوخ كنب دی ر ید هفیلخ یدلیفلاسرا هندادما

 شابا تعزع یرضوط هلص وم ب وعیچ نددادغب اعم هللا قیار نبا
 هل رپ تیدوبع ضرع بواکتسار اکا هدنبرکن هلودلا فیس یدیا
 هلودلارمصان رب دلک هلصوم بوئود اععو یدلوا ےقم هدتمدسخ

 هلو دلارصان س: ی دابا لوزن هرهشو ی داکهفیلخ بوعی> ند رهش
 رابدتکرپ قاتیمودهععظع هدنرل توشاپ وتکم هلاقیار نا هعفدچ اقرب

 هدنسق رش بناج كن هلحدو ی دلک بولوا لصاح نما مامت هی ودنک و
 یلغوا کتهفیلخقبارنبا !معالارما ندفرطو یدروطوا بوروق نسودرا
 هن رزوا بویلوشراق یرانا هلودلارصات رابدراو هفرط كلا هلاروصنمو ا

 هدن راک دتا دارم کمک ہ رکص ن دنم ام تفایض یدلبا راث رزو میس
 هلو د)ا رمصات هدک دلبا داره كمك هلکنا ید قلار نا ی دالتآ هدارهش

 یددل هدا هرکاذم یرعلاوحا یدنک رو فقوتیدنوکو رازساکا

 دارا وددز ردیک اعم هن ل دلک اعم هللا « دارهش ار ز زالوا رخ قرار یا

 مارا وید "رسولاو هبلا بو شود هر ههش هل ودلا رصان ه دک دلبا رذع

 یدلا بوکلس لا جد قدارنا یدکح توتوط ندنلاو یدلبا حاطاو

 یدارعع قیار نا بو وق جد یک یدشیاب دک كا هلودلا رصان

 یدشود هر قیارناو ی دلقس بوحروسیعاا تا هداناوب یدن هنناو

 رلی-تا لتق قیار نبا بوروا هعد لوروا بورقیح هنع ابتا هلودلاصان
 لاک ندنسشیا وب كن هلو دلارصا هلغلوا دونشخ ندشهار نبا هدارهش

 ی در وتک هئ ر وضح ه-ةلخ بولا ےس هلس یتاو ی دلبا طح هر

 هلودلارصانو بصن ارعالاربما هنب رب قیار نا بوریدیک ناتفق اکا هثیلخ

 ینابعش هروب نم هنس تیفک وب ی دلبا صیصخ اکا تق ولوا یبقل

 هدروب نه موب ید ىلع یردارب هلا یوم ردٌشلوب عوفو هدنس هرغ

 یلتق كار نیا ی دلوا زارفمس هلیا یقل هلودلا فیس ب ویک ناتفق

 ردشلوا یتوک یستریا رازاب هلاق نوکی دی هنب رخآ یج ر هروب نم هنس
 یک اج رص هرکص ندننتق لل وا یصاخ كنا یعباوئو ماش قشمد



 ( ۳۲ ر

 رفت لاو ل بصح بصنم لصوم ندفر هلودلارمها هد ۳۲۳ بودا

 تع زع هلصوم یکر دیک هنلیصحت یربع لام ندنس هداز ردارب هلبا مدآ

 لابعتایت | بوب وط ییهدرخ ېچ د هلودلارصان هدک دشرا برق یدلق

 هن رهشلصوم بونیک ديس یدیاصهفرطرب ندلوب و یدقیج هرزوا تا
 ی دلوا رظاتم هنمودق كنس هداز ردار ونا هیارمسو ی دلوا لخاد

 لقا لع یدیعس بواک یدردنوک ی عاآ كولب رب هلودلارصان هدانئاوب

 یر زو بولوا ردکتم تباب هدد داوا لصاو هیهقیلخربخ و رلردلبا لتق

 رب رو تودنارارف هلودل نصات ی دلبا نییعق هژیا رک سدع می ظع یوهلعم نا

 تدعربو یدلنا ترشابم هلص سو ربه لامو طبض یلصومو یداک
 هت رب هددادفب كل هلقع نا نادج نا هدانا وب ی دتا ثکم هدنا

 ندنرزوا لصوم قب رد ولاسرا نوتلاكنوا هالغوا نالوا یمافمناق

 هقرط لوازس هن ردپ هيلا یمومریم نیکی ساعلاو اجر نسبا عفرو عفد

 هککهرزوا تعرس لاحرهب یدنوط زو هلالتخا تلود روما یل هدیک
 مان یلید درک اب هنط,ض لصوم هلم نبا هلکءردنوک بوتکموید زمسج ات
 بقعرد ی دلبا لاحرا هدادغب یسودنکو بودا بص یاو ییهسیکرب
 رفاو رارکت تولوا مرهنم هعخد و و یدشوکو د هلکنا ںواک هلو دلارصات

 هد ههفدوب و رلبدروق جد هکر عمرب هدش رق نییصت هد ۳۲۳ بولک هلارکسع

 ۰ رر هما رذعم هتفرط هقیلخو طرض یلصوم بوزو یب ید درکاب
 یدنلوا هذعاسم هنمارحنیکع اما لاو دهعتهیاداماقلاب یلوصح كتكلعو

 ردشعا دع ند هروب نم هن یلالقتسا كن ا نیخروم صعب ندییسوب

 هد ۷ نیکعاللعت هد همر و یلاوما یودتادهءت هلو دلارمصان كد دعد

 رلب دکجرکسع ه- رزوا لصوم اعم هللا هک نسا ممالاربما هقیلخ یار

 را دثوکود مک هدلحر برق حرف ىلا هلصوم تویلوشراق رص ائ

 هدرا کج االاربما ی دلیا رار هنربصت بولوا مرهم هلو دلارمصات

 یربخ یبورخ كشارنا هدادغب هدانتاوب یدروج اق هدمآندلا بوشود

 یدردوکر ا وید نسهلکبوغارب نیت كنا همکجب هفیلخ هکر
 رخ رعشع یس الا هل اصب هن رزوا لام راد قمر یخ د هلودلارمصانو

 هلودلارصانو هدادغب هغاخ تولو یرارا هني رزوا لاو د لوا هلکمردنوک

 هی هلودلارمعا هللا یت هفیلخ هد ۳۳۰ یدتا تدوع هل صود ورک



CEND 

 ) نالوا هرزوا هرصاحم نیبصت هد ۳۱۷ و هیحوت هنسح ( كودلار ان

 ید ییانارسلاوبا یس هجوعو نیم هغ رزوا كنیحراخ مانرطم نی رغا

 توراو یدیسکیا یدل ا لاسرا هنن رزوا یبراخرکیدمان خاص ند

 ییصوعو لزع ی هلودلا رضأت ردتقم هدءب رل دتا ریس | رکج

 هع رراد هپ هلودلارمسانو هیجوت هرصن هللا دعس یرلیع كهیلا یو«
 ردستعع ساوم هد ۳۲۰ یدر و ییقرافایمو رواخو راسو نیسصنو

 نادجون هدک ك لک هل سهظح الم ذخا یلیصوم بواوا شحوتم ندهفیلخ

 هدنرح كسنوم دواد ندنراګا قحا رلدتا قافلا هر هی راع هلکنا
 هتناا یراشادنرق ی دابا ع انتها هلکمروک نئاسحا ق وج بوللوا تیر

 یب زس بوزتسوک اضر راحات هدنراکدتا حاطاوید نسل هل وا هلس هللامزب

 ےب تمعن قوقح هک مرقروق نسردبا ماریا هفعراو هب رزوا كم یلو

 یدید ردیا لالهیب بوئوقط قوارب هغ وب هدننوک كنجو رولک همولوپ
 یرکسع كی زوتوا كنادج ونب ی دلوا یک یودید هتیعب هقیقح | یف
 یرلنا هدهلجر بولوا یسعدآز و : ےس طعف هسدا سوم یدیاراو

 یرغ نددواد هدنحا لنهءاکنهو هک هدنوب تیارغ ی دشارام و رات

 كنادج ونبو ریس یبصوم بولک سوم سب یدلوا لوتقم هسیکرب
 ردتعم هدک دا تدوع هدادشا و دعا یدلسا ط.ط نی راهش نخ هم اب

 رقم ظباعر هنقح كنز دب یخدرهاق للغوا هدعب اشنا هدنرزوا كنا یصوم
 بودا قافلا یر هلمق یطو دساون و هیلو هد ۳۲۱ ىدا

 هد رارزوا كر هلببق باتو و كلام ون نالوا هدتنیلاوخ لصوم
 هکنحوب توت هلیعابتا هلم اب هلغلوا ندلعتون جد هلودلارصان را,داک

 هدنساننا هلاکم یدیا كعا صیب رارا یدایم نکل یدلوارضاح

 یس هداز مع كن هلودلا رص ان بوروا هلب | قار نم مدآرپ ند هسیلعت وب

 لهاو رام و ر ات یرانا بویلبا هلج هلودلارمصان هلکعیا لتق یرغالاوبا
 هدنراکدشرا هر هدح بویلرا ندنرادراو ی دلیار سا نیرللایعو

 وشراق ی دا ا لصوم ندنفرط یسیدنفا هک ساب یالغ كساوم

 تدوع هیدعیب ر رایدهنب و رلیدلوا عج هنشاپ كلا دساونبو هبلعدونب بولک
 یدابا هیجوت هرهلودلارصان نیصنم هةیلخیضر هد ۳۲۲ هدعب رلیدلیق

 ماع*او س هلغلوا متم هددادغب دهس یسهحوع كهیلا یوم نکن



C4) 
 یشاح هبت رم لاکندفلوا لخاد هنیرلتیعجو یدیا راو یتاشو مانیظع

 هاوخان هاوخ هلذلوا یطلسن لاک هتلود كسنوم نکل یدردبا بانتجاو
 كومو علخ ردتقم هکر دب ورم قیح را. دروت؟ جد ییاجهلاوا

 هدلاحو نس نب م دنفا بوراو هثناب اعهلا وبا هدودلوا سبح هدنارس

 دنپ اکسو د هع وا هنب رازوس كن اوسڏو كراقا شوا هزانو م د زسا كمروک

 را هعفووب تقولوا كدرزن و دوجو هنن الکرلنا بوي سا نب مدردبا محلو

 كنس هنن یدلوا قج هلوا هراح هل ی دا هدنکوا مزوک مب هک ان وک نامه

 رفاو یسکداو ی دلبا دارا تاکقوح هلوقمو ويد نسمدنفا کهدش

 مارکا هراعهلاوبا جم دبا سولج هتفالخ تخت رهاق لصااو رلردشلغا
 را هبروز هنب هدنرو رم نوک جاقرب ی دلبا مط یخ دراتالا جاقرپ هنصنمو

 هیارمس بوب و اغوغ كر هدي کرل: دتا ین سولج بولوا عج
 درفرب یرغ نداح#لاوب | هدنن ابو یدلوا ناهن رهاق رلیدتا موج

 هراح 4 مدآولترخ هلکعا بلط تاعا بولب راص اکا جد رھا یدلاو

 كمروکكرادترب بوقیح نداللارادو ی دلا هش زوکی لوا هن رغوا

 جازا یدتاداره ج ورخ ندنفرطرب كيارمس هماج لیدبت هلیسهظحالم
 بوبروب جدلوا رایدلانکوا كن اهل اونا هلذلوایدیبع لردنقم یلخ

 تعاس یکیا ارپ رلیدتوط هقوا بولیکح هی ورکس ب یدتغاط یرانآ
 ملسو یدشود بوشر ا قوارب هش و تناعماا وبا هرکصتد

 هدئس هشوکرب لكز اتس هد هماکنهو هسدارهاو رل,دسک یتشاب یدلبا ناح

 هتک بوروتکی ردتعمورکق لخ حا هدفرطوب یدیا شلوا ناهن
 رانا یدروص ییاجهلاوبا هلبارهاق یادنرق تعاس لوا رلیدتا سالحا
 هرانا "مت بودیارب رګ ناما طخ جد هنسکبا نیکلر و ربخ ودر دتمالس
 بوراو ی دالا نیت رلمدآ ودرس هش را م دعم ن دوترا نانزرب

 فسأتو فح ےظع هدنکو دروک رلیدرونکق عوطقم ا كناج#لاوا

 وبد یدتا لتق مکو ی دلبا داد یتفلناب رهم کودتا نکیاسوبمدّمو

 مزاحو لقاع عرکو میع هیلا یوم یدملوب نکل یدلیاشتفت رفاو
 ردشلوا لاب هیهنس یکیا یرکب یموکح هدلصوم بولوا مدآ قلا نسح
 هلتف ردشغارارفهلصوم هدنسا | هکر عمیصن یردارب تناعهلاوبا
 یلغوا كنامه6)ا وبا هلبایت اهم هلم اب یتتلادا لصوهر دنقم هدقداوا فرطرب



CSE) 

 نسل اونا ن دنسارزو ردتقم نیسح نکل رایدنلوا قالطا ن دسح هرکص

 ینیدلوا ظ وه یرا غا ثادحا هاتف رب هلکنا بو دبا ص هت ارف نب
 لق نیسح ه دن ی والا یذاج ۳۰۶ هل-ةلوا ربع هدف رط ردتقم

 یلص و٠ رارکت ر دتقم هد ۳۰۷ ی دئوا هرداصءو سح تارف ناو

 یکیا رکیدو هبجو هزادج نب یهاربا یردارب یب هعیب ر رادو هیاج4اوبا
 راد تولوا توف هد ۳۰۸ نکل یدلبا سالا رلتەلخ هنن رل شادنرد

 هد ۳۱۲ هدعب یدناوا هيج و هادج ن دواد یردار قم < هیس ر

 هد ۳۱۶ یدلوا رومام هک دنواهن ن دنفرط ردتقم نادج ن ذیعس

 امدقم رلیدتا مط یب رلاوب ناسارخ بودا عمجت یمایقشا بارعاو دارکا
 شاواروم أم ید هنتسارحوظف>ل رللوب وب هدقدلوا یتسلاو لص و ءا ]اولا
 طض هلو داارصان یللغوا نیصنم بوروطوا هددا ذب یودنکو ی دا

 ید یسودنک بولیق ر ومأم هنعفد ایقشا لوا نلغوااعهلاوبا یدردنا
 بهذولتف نغوح كنةشاو رلءدراو توشواق یسکنا هد رکی داوا هارب ور

 هروز رهشبوروس نس هلجو ماستو در هنباهصا ی رکا كنایشایرلکدعا
 تورو لاعشوکی حد هن دارکاهیل الجو یدروتک  Eداعناو تعاطا

 دلبر نالوا هدشالو هر رج اا هیاههلاوبا هدهروب نم فثس یدریدتا
 دواد یراشادنرفو یس و دنک هد ۳۱۰ یدالوا صب وقت تاعطاعم

 ها ره ناک هش رزوا دادغب اعم هللا بج اح رصد ر کید صلو

 هد راک دتا لوز هد هفاسم حرف ییا هداد وب ب واک رلد دلوا روم

 ندنفرط هفیلخ اههلاوبا یدنوق هنساقب وشراق رهن بولک جد هطارق
 یرکسع هقیلخ یدردسک ن سو رک رهن بودنا مدت هتساس ور ل رکسع

 لادج هنو كنج هزنوک ی سوا یدیار هرزوامب و سر تیاغب ند هطءارق

 توروکللاحو جد هطمارف رلیدلیارا رف یرغوط هدادشب توکلاق ناهه

 بوئود هلغمالوا یتددیک بولوا شلسک ی رکن کل رلیدتسا كمي موخه
 هطارق هسلوا مرببدن منب رکا بودیارخت هدصوصخوب اه اوبا رایدتک

 رابدلک هدادغب بوئودلصاخاو یدنارابا تالکوید یدردیآ الیتسا هدادغب

 یداوا سم هدلصوم هلو دلارمهذ یلغوا بولاق هددادفب اهلا وبا هنن

  ۷كءداخ سنوم اما 4ا بولوا ثداح هتف مظع هد دادغب هد

 د كلا #لاوا ریدتا قافلا هش رزوا یعلخ كردتقمو عج هتناب



) ۳۳۸ ( 

 یردتق» بولوا قانا لوا هنل ود ناکرا نیسح وب هدکد لبا سولج ردتقم
 عملا نیا هلبا ركع نیس> رایدتا تعب ندتعلا نب هللا دبعو علخ

 قلخ جا لد هماشخا ن دحایص نوکر بواک هنسومق یارس ن دنفرط

 هش اب شبا و هلیسح بلو نوات لرتعلا نبا نکل ی دایا كنج هللا

 هلصوم ںوەہح ند داد ہللا یل ا عو لها بودا مهد لفح هیج

 بولوط ناسح كشادنرف هاا وا ندنفرطر دئعم ه دعبد یدراو

 اهسنب ساق اه6)اوبا توحاق نیسح هلغلوا دراو ما ود نس هردنوک

 رلیدتا كنج بوش ریا هدنن رق تد کتو یدشود هن درا كلا هللا

 ند هع.اخ توردوک یادج ۳ مهار یردارو ی دلوا مرهنم نیسح

 ناتفق هتتلاا ن اشاکو مق تولک هدادغب بول رپ و ناما نیکع | ن ایتسا

 روهظ ینایصعرادعمرب لناعهلاوبا هد ۳۰۱ یدتل هنمصنمو یدک

 یدشریا هللا رکسع مداخ سنوم ندنفرط هفیلخ نوعا یکی رعت هلکعا
 ید هلد ناماو ی دراو هنسودرا كساوم بوتلاق نامه اع اویا

 اعا هتیصامو سالا تعلخو یدرو.ک وب ههیلخ بولا یتا سل وه

 لفت هبهعب ررادو لع ند اشا و مق نیسح هرکص ندندمر یدثلوا

 ردتنع قبار نا نیغلوا هرزوا للعت هدکمر و یب یربم لام نکل ب ووا

 هلجو یدزوب قبارنا توشوک ود نیس> یدراو هنن رزوا كناند:فرط

 كنسح ب وردنوک صا هساوم ردتنم سا یدلیا اسب نسودرا

 "یدهم ندیا حورخ هدهیس رفا تفولوا سود یدلبا نی هد رزوا

 هزومٌأم بوص تو ود ندرصم سد ی دي رومأم ه-:هذ د كن ولع

 هلکمعا هدعاسم س وم نکل یدلبا نایتسآ نیسح هدک دا تع رع

 بوجوک هلا یلایعو لها یمودنک بوایغاط یرکسع ن دشا كنسح

 رابدشرا بودنا نییمد < ددرا تا وک یدک ههدمرا

 هلا یعابتاو لابع هلجلارا سو باهولا دبع ىلغواو یودنک هل الا دعب

 قب رردارپ راسوییاعلاوباو یدلک هلص وم بول ایرلنآسوم رب دعاذخا

 یدرونک هدادغب بودا ضف ن رایشاو لاوما هاب و ذخا ید
 هب لیصولا داج ن دجا یبصنم لصوم رابدنلوا سح هد هفالطاراد

 هتشا بوراو یدبا شهرک هلا یلغوارب كادسح ن دنراما ی دئلوا هیجوت

 ندندعرب یدلبا ترضم لاصبا هننرهش دمآو عج صانعتا رادسقمرب



(EEN) 

 هاکیکلوا ) هن رزوا هلک یکیا هدنرارکذ رل هنسک ندیا مکح ندنادجونب (

 رانوب رد هدنرک ذ ران دا تم وکح هدنب سسنقو هر زجو لص وم ندرلنوب
 هلودلا رصا لغوا نادج ن هللادبع اجهلاوبا رد هسیک رق جوا
 یزروهظ یادتاو لصوم یرکللاراد هما لضف باغتوایلغوا نسح

  ۳ادتآ ندرلنو ردشلوا هنس ۷۵ یرلتدمو ۳۰۸ یرلضارقناو

 ) یسلاو لصوم ن دافرط هللاب نتکم هد ۲۹۳ ( هللا دبعاصهلاوبا
 مان لالب ن دم ب وشی را ی دان رف ن دنرهسش اوشن ه دک د لک بواوا

 تعاس ناه یدر و ن ربخ كنك ودحا امد یرهش بولک کی دارکا

 بوتش را هدارکاو یدک هتسقرش بناج كت هلحد توش اههلاوبا
 تدوع هب رمو یدردلوا سدا نیعتمرب مات ایس لدحو یدشوکود

 اععلاوبا ی د ردلوک رک عراد مر ه دک د لیا بلط دادما ند هفیلخو

 هتغاط قلس رلنا ی دابا دصق هش رزوا دارکحا بولا یرکسع لوا

 تروص هی ص4 وا بودا هع دخ لالب نالوا ی رلکب هرکص راب دنفص

 یتترشع هلج بودا قیوعت كر هد ن را نوکوب و یدتسوک دایقنا

 نادج نایدلبا رارف ځد یسودنک نوکرو یدروجوک نداحم لوا

 هنغاط لیدت یرادقمر و یدرف یی راد-ةمر بوشود هن راد را جد

 لالب نا ی دلک هلصوءب ونود نادج نارلبدلوا صالخ ها الا
 نادجنا سد یدلبا زاغا هنواتشو داس بوک هنغاط قاس ورک جد

 ىدا رراد مظع بوش را اتش تقو یدلیق هرصاح هدعاط بوراو

 لالب نا تبقاع یدک لا ند هرمصاع ب وگنوک م دق تب اث نکل
 قهراتروق یتشاب راحات مک نردنرزوا بواوامدق تباث هللا دع هکندروک

 هن رهن نادج نا سد یدنوطزو هرارف تع کلا هل يس هظحالم

 نرللاوما نانلواذخا بورب و ناما هلبایراغا نایتسا یس هلج بولوب رفظ
 ییاهس امدقم م دنرلحا طوف یدلبا ناکتشا هب هرح یراناو در هب ورک جد

 یر د هلالب نبا هرکصندنا یدعا صاصق بولوب ینب رح ندیا لتق
 یر تولک كولب اولد یدارکا هر دیج هکدرا كلا یدلک هلصوء تور و

 یدلوا لاح هدونآ تکلع رلددلوا عیطع بودا لر یداسفو رابدر و

 هدداد-هب تولوا رادرس نیعمرپ نادج ن نیسح یددارپ ك الا وبا

 یردار هن ربو توذ هیلخ نتکم هد ۲۵۹ یدرولوا هدتمدخ كنهفیاخ

CED ) یر 



(TTD 

 دصق هنیدرام هرکص ن دکدبا قرغ هبوص نس هت بورق نس هجنو
 رارف یسودنکو یدوق هد هعاق ین ولغوا بولوا رادربخ نادج- ی دلنا

 بوش یسو دنک یسترااو هرصاح نوکر, یب هسعلق بولک دضتعم یدلبا

 ادص ود كيبل ن دورحما « دکدلنا ادت وند نادج نا ابو یدلک هر وق

 یدربو یا نسوق هعلق ب ونا م دنابش ی دند جا ییوق نا یدر و

 ینهعلقو طض نلاوماو اشا هاب كنادجو ی درک و رحا دضنعم سپ
 هلهجو رب نکل ی دابا نیت رام دآ نوا قمارا ینا دجو بب رخت

 كلادج هد ۲۸۱ بو دیا ت دوع هدادغب اسوام دضتعمو رلیدءهلوپ
 ن قعسا ن الوا یسلاو لصومو ی دلوا راد ربخ ن دنکو داک هلصو»

 یدک قحا یدردلوکص اود نسەلک هع روضصح بولا یتادج هب ونا

 هرالع ضع ییلاوماو نصح هعالق صعب ب ويعا تع اطا نادج نکل

 هنب رزوآ كلا ب وش وقرکسع هریکشوم فیصو دطتعم یدلبا عادیا
 یلغوا كن ا دج هدنارفعز رد ه دنب رقلصوم ادتا بوراو یدردنوک

 لاسرا هب هفلخ نسو دنک هلکعا ناسا یداوا ف د اصم هیسح

 هدا بولوپ ه دار جد ینادج یدلنا بب رو مده م ده نس هعلقو

 كب هلحد ها هیفسرب یودنک ی دابا لتف ین کا كسنع ابا نالوا

 قثتدزا ر د نالوارومأم هثیقعت یدشود هیدع- ر راد بوک هنسد رغ

 بوشب را یدحاق بوغارب نلاوما هلجراحانراب دشربا هداسلکرب بوسلرآ
 هنسودرا ل دّضتعم تقاع ردا ارا ندنرتا ورکو رلب دتا ذخا یلاوما

 هلکغا تعافش بوراو نڪا یدشودراح هب وا ن قعسا بوشود

 نوراه هرکص نادندمرب راب دالا سح مکح بوا لتقف یلادضتعم

 بلغت هت رزوا م السا دالب یدیا ی رلشاب كن هیرفص جراوخ هک ی راشلا
 گیتی قیسح "روا كنادج دضتعم هلغلوا نورفا ن ن ددح یس التساو

 یتوراه هرکص ندز هب راګ مظع تب وراو ی دابا لاسراو نیت هللا

 هد ۲۸۳ د تتم هلا دو دیقو ذخا تبقاع تویلرب ۳ ندندراو یدزو

 انا ااش هنیوالشادنرقو اک ایم سپ :یدرونک هی روضح
 هدادفب یب یراخ بودا مارکاو ق الطا ندسدح ینادج یرار دپ و

 هداژ ندنوبو هشیدلوا توف هدتقو هن كنادج رایدتا بلصو رایدرونک
 ۱ هنکلام نب یسقو بلحو هر زج ( دصعم ) ق دلوا فقاو هثلاو>ا



( ۳۳۰ ) 

 بوراو یدابا لاسرا ی دیلولا ن, دلاخ ه دهب یدلا هللا هر و هرکص

 هلص هرزوا قلاق هدنرارپ بودیا نایتسا یلاها یدلبق هرصاح نی رمساق
 بیر و یدلایرهش بویلوا هداداضر هنع هللا یضر دلاخ نکلرابدلوا با اط
 هدنب رق بلح ادا بوی رو ځد هثع هللا ضر هدبعونا هدفرطوب یدلبا

 ناا-٥ هلم اب هرکص یدسک هجارخ یرلب رع اباعر ولوارجوکن الوا
 نایتسا یسلاها بقعرد هدک دا ءمصاح یبلح بولک هدب رلیدلوا

 هک منغ نب ضایع هيلا یوم یس هداز مع كن راترضح هدیعوبا رایدتا
 یراق بولاق هدنرار یدلبا عورش هنسهلاکم لع ىدا شيلا ةهدقم

 دهس» ه دره شو هرزوا قلوا اقا ی هسنک و یرادالواو یرالامو
 یراتیضح ه دییعوبا ب ودا هلاص م دعع هرزوا E فا رش

 هدنراکدلبا هرساحګ یب هیکا طنا بوج وکو رل دروب ذیفنتو لوبق ځد

 بیح هلا منغ نب ضایع هلی یراغا دهع ضقن یخ نر مسنقو بلح
 هرزوا هجو یکلواو كی رعت یتیعالم لوا بوراو یدردنوک یب هل نبا
 یتاناویح نزکهدورمشط كنسبلاها ن رمسنق نکل رلیدلبا ملص دقعرارکت
 هم الا نیما بناوجو ف ارطا لوا ام ويف امو لص اخل او یدالوا تراغ

 رد دخلوا ربتهساو حق هلملم اب هلت كني رات ضح حارطا نب هدیبعوبا
 نکل ردا دارا هدلما.ک رثالا نا یاورو
 ندرابآ جاترب بولوا رصاح « دشب نوا یرهش بلح هکربد دشت

 لاطا ذقيفح لعا ىل اعت هللاو ر د-شملا هلا شي وروب هد لا نوا هرکص

 هد ۳۳۳ رخا بولک رایاو هجن ندنرافرط افلخ هکلاعلوا هرکص ندنو

 یرلبسن كنادج ونب ( فرح یعچوا ) یدلوب مات لالقتسا اهلاوبا
 نام هددهاکنادج هيلا یوم ٩ رد«دنناب یلاوحا لاسجا كنادجو

 هلا یرمشع بولوا ندنفارشا كر هلو بلغت ب هرزوا ین دئوا

 حراوخ هدندودح ۲66 یدیا رچوکو روق هدنسبحاوت لصو» هد هریزج
 یدزردیا دادعسا ندنا هللایرلع | طاست هن رارزوا یرللاو لصوم هررتص

IEهرلب رع نالوا هد هر زج ثکاو یدلا نس هعلق ندرام بوناتوق  

 نالوایرلسر كنسهفاط جراوخ کالذدعب ی دلشاب هغلوا یراج یمکح
 دطتعم هد ۲۸۱ یدلیازاغآ هتواقشو داسف بولوا عباتهب یراشلانوره

 هب رام هللا یسایقشا برعو درک هدنلحاس یرهآ باز بوکح رکسع

 مان ماشلا حوتف یدقاو

 ی نودج نی نادج ٩
 دشار ن نام ن ثراطا

 ( كلادج )

 ی رالغوا
 الا وباو العلا واو د واد

 رصت انارسلاوناو هللادبع
 حهاربا و نیسح و

 ) كن العلا وبا (

 یرالغوا

 یارفوباو نیسح هللا دبع وا
 ٹر الا

 ( كهللاد.ع اههلاوبا (

 یرالغ وا
 فیسو نسح هل ودلا رصا
 ىلع هلودلا

 ( كتسح هلودلا صان )

 ی رالغوا
 وباو مهار ارهاطوباو نادج
 تاکربلا وبا و نیسطا هللا دع

 هللا لصف بلغت واو

 ( كايلع هلودلا فيس )
 لغوا

 یلاعلاوبا هلودلا دعس
 ( كنيلاعلاوبا هلودلا دعس )

 یلغوا
 لئاضقلاوبا هلودلا دیعس

 ( كن هلودلا دیعس )

 للغوا
 لوس

 (۵ دعس )
 یرالغ وا

 یاملاواو ىلع نسما وبا
۰ a 

 فا رس
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 بوک یسودنکو یدلبا نییعترکسع كولب رب هنس هرصاح نارح بوراو
 ید یی اض صراو فک ن صحو طاش هدعن یدلا هلا هر و ییاهر

 هن رب بولوا توف هدنس هنس یمرکب هدعب ی دليا حق هليا نایتسا هلجج
 هدنروره نوک حاقرب ی دلوا یلاو رماع نب دعس ندنفرط رع ترضح
 ندهری رج بولوایاو یراصن الا دیعس نب ریعهدعب بولوا توف یخدلوا
  هداوررپ ی دابا رست یب رل دح رس م ورو یب هييم راو ی رار, نالق

 لوا لصاحلاو رد هرزوا كغا مع" ی رعشالا یسوموبا یب هی وب ید
 یدتک بواک راپلاو هج هدنرلتفو هیسابعو هب وماو ندشار یافلخ هراد

 نادجنب هلا دبع ن دنفرط سابع هللاب نتکم هد ۲٩۳ هک كدهتقواوا ات

 لاو دحاو دب ادحاو ی دالوا ك-هیلا یی ومو ی دلک بواوا لاو

 نکل رردیتالو هیسابع ب ویلوا كولم ه دتفیقح هچرکا رانوب رلیدلوا
 یرانا بوئاوا را تعا هدنمکح كولم هلفلوا ی داغ هدنرا هلسلس تراما
 رد هدنرکذ رلندبا فیناو بلح ( فرح یجنکیا ) لدلبارکد هدباپ هقشاب
 هدناو یس هعاق عقن  بولوا رهش عدقو مظعرب بلح هک هلوا مولعم

 یراج مان قبوقو یر هعغاب و غاب هاو یماقم كمالسلا هيلع هللالیلخ

 ردنب هدنرزوا ب رط ن دیک هت اماشو روغن ن دفارع ردراو یرهن
 رهش رومععرب مان نیرمسق ه دنن رق لیم کا نوا كلوب هدنلصا ردرهش
 . باح نامز دعب ی دیا قوی یان كيلحو بوسام اکا تلانا ب ولوا

 هدنامز یکیدسع ی دلاق هب رق كچ وکر ی دم ن, رسنق بولوا رو
 ینادلبراسو باح یسیسرکب ولوا یسب رب ندنراتابا ماش ملقا یتلابا بلح
 روصنم نصح مورا ةعلق هرب ساب هفاصر بات نيع ردرلتوب

 هب زرب نصح كسیرد مراح سارغب لویهص هنوردنکسا باب اعازب بای
 مدق بولوا ن دنرلسرک ماش صج نادنوار نیمرس هاج ساکب
 كننادلب ماش روئالوص ندنرهن یصاع ردراو ی هچعاب و غاب ردرهش

 لقتسم زالوا برقعو نالب اعط ر دغاص یغاربط كيو ندنس هلج

 هرعم هات ناط رنک رر بش ن راب ردرلنو ییباوت بولوا تلانا

 هدنس هنس شب نوا كب رع سلبارط سایناب بقرح دارکالا نصح

 ضايعو دیلولا نب دلاخ حارا نیا :دیبع وبا هرکص ن دف قثمد
 ندکتجو هرمصاح رادق رب نب رهش صج ادا ب واک اعم هلا منفلا نب
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) ۲۳۳۳ 

 یسبج هخرچ یدلبا لاسرایهیلا یوم بولوایسلاو قارع صاقو یا
 بولک یدیا همنره نب هعفرع یرایر كرکسعولناو لکفالا ن یعبر
 ندنس هرفک مور ی ونیلو لصوم ه دعب تیرگن الوا ه دنستلا نوا كنرعه
 رو بلغتو دانآ بولوا رفاک مان قاطنا ک اح هدلصوم تقولوا رلبدلا

 مالسا لها یدیاراشلوا رکسع هرانا یراصا رفاو ن دلئابق هحراهشو

 رابدکح قدنخ هتفارطا بوروق نب رودراهدنرق تیرکت رافکه دک دشریا
 لها هلکمر دنوک رخ "رمآ تلاقسا هنساراصا ب رع ر عمان هوا دبع
 زآ بویلبا ناشی رپ یرافکو موم ندلارب هرافک بوئود هنفرط مالسا

 هلج لاب اثشف اش هدب یرهش چوا نانلوا رکذ ندنا یدلوب صالخ مدآ

 هدنسهنس مرکب بون هليا لصوم رایدلبا ریو مق نس هکلوا هرب زج
 ید یس هلا هليا هر و منغ ن ضاسیعو یس ها حف دق رف نبا هتع

 لاوما لصحو لکفالا نب یعب ر یلاو هب و-دنو لص وم ادتاو ردب ورع
 هدشاور ربو دقرف نب هشع اعم هبصنم یکیا ه دلاور رپ و هک ره نب هعفرع

 منغ ن ضایع ادتبا هسیا هبهریزج دالب ع وچ ردشلوارتعلانیا هللادبع
 هدنس هنس یدب نوا ی هینیمرا دالب ضعبو یکلاع لوا هل اب بولوا یلاو

 هدف تلوهس هلب وب یدلبا رسو حف « دنا یآ زوقط نکس هللا نومب
 یرلتقفاوم مدع هن رب رب ب ولوا متو برعو مور یسبل اها بیس
 ودنک یق ن ضایع یراترضح حارج نب هدییع وا هدعب ردشلوا

 یرامج كن رب رج هنب رب كلا ب اطا نب رع هلیا یرلقا بلط هنیزلناب
 یی هلسع نب بح نوا قلوا رادرس «راکنج ن دیا اضتقاو هنب رزوا
 بلاغت یب یدلبا بص طباض یب هع نب دیلو هن رزوا راب رعو ا

 . یدرارواوا نکاس هد هر زج بولوا هرزوا تدنارمصن یرنکا كننس هلق

 لقره هرکص رابدعا رارف هنف رط لق ره هيا رالوا ن دنس هلقدانا

 ناشی رپ و قرفتم هفانک او فارطا هلکعادر یرانا ندنفوخرع ترضح
 مرار یزس دوخا ك دیا لوق یالسا ا ندیلغت یاراصت هبفع رلیدلوا

 هلبا یراغا یکشت هرع ترضح رلروفسم ن دنکیدع| لوبق هب زج بولد
 ماح یتایح نب ت ارف هنب رارزوا هرب زج برع هنب ربو ل زع یهیلا یعوم
 لیلا منغ ن ضایع هر زج حف هسا ه داور ضعب ی دلیا بضن
 ندنا یدسک هجارخ بولا هلا هر و ېب هقر ادا هد روقط نوا ردشلوا
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 هدنرفص ۲۹۲ ضارقناو لدتو یدنلوا بصن یلاو یرشونلا یسع
 نالوا یماکح بلحو هر زجو لصوم ( هرتف یعلا) ردشلو عوقو
 ( ناونع ) هنب رزوا لیذرب دتصعمر و ناوئعر رد هدنرارکد نادجوت

 وئب و رلندیا محم یرانا هدنروهظ مالسا تلودو یزاتالو بلحو هریزج
 كنادجوش و هدنن اب راتلوا یلاو هدنا ندنفرطافلخ كد هنن روهظ نادج

 (فرحکلوا) رد هنب رزوافرحچ وا هدنرکذ یراضارقناو روهظتیفیک
 یرلکدید هر زج هک هلوا مولع» رد هدنرکذ راندبا حف یثاو ییالو هر زج
 عیجج هکر دتکلم عساورپ روصح هدنسارا كني راقامربا تارفو هلج د
 تارف یس رظو ی ونج دح ر دشلوا عقاو هدیلقا یجندرد ی ادلب

 ندا هی هرب ندنا مورلا ةعلق ندنا طاشعتو هیطام بولیکح هلنا یرهن

 یه نونا هدبحر ندناهییسقرق ندناهقر ساب ندا هنب لوشراو جن
 دح بوقیح ندعلوا ید> ك هرب زج تارف هدلحګوب رراو هراب ا ندنا

 ندا رزاو هترکت عقاو هدنلحاس هلجدو رود ن دموق ره لګ هری رج
 ندنآ هرع نا "هرب رج بوئود ندلصوم روشی ربا هلصوم ندنا هر هن دح

 رسکن دنزراثک مور د البو هینیمرا بولوا یب رغ دح هدمب رراو هدمآ
 دولوا یهتنم هت ارف رهن ه دشناب هیطام نالوا لح رکو دتبا ادعا و

 ضهبو هد رغ كنضرا هرب زج مورو هینیمرا دالب صعب هجردت وب
 شلوامقاو هدتلاعش هنیمراضعب و هدنفرشقارع ضعب و هیدابو ماش

 تولوا لمَسم یرکب ر ا د صعب و ضم رادو هعبر راد ضراوب :رولوا

 ءاقفا راکا هک هقر اهر نارح راعس لصوم ردرانوب یرآرهش روهشم

 رلنوب دعا نیقراف ایم راریدیخد درونیع هکو ب نیعسأر راریدیخداضبب و
 نیبصتو ندراموندرضمرادد ایس رقو طاشعم نولوا یدعا وق كاهرب رج

 خاتهو هبحرو ربعج هسلقو ند هعیر راد ترعسو دلب و انوئرثکو
 نیکس ام دو ارادو فیکنصحو جورسو ردند رکب راد نا محو

 تارف هثدحو لص ومو رضحو رفعا لئو رع نا هریزحو هيلادو
 نس و څ راو رد هدنرزوا هلجد هشدحو هناعو قوفد رد ه دنرژوا

 یناحو كنف علقو نامادو شوشو هسیلیو لدحتو راکهو تیرکتو
 هللا تب رکن رددودعمن دنس هکلوا هینیمرا العیلاق رد هدلب زر یونئو
 نب دعس هدنتقو رع ترمْضح ی دلیا حف رفعم نب هللا دبع | دتبا یصوف
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 رلیدلبا موجه بورپدلاق شاب دانجا یربغ هرکصندنوب ی دیا لاسرا
 رلب دن قارحا یرالحم هجنو تراغ یخدیرهشو لتفیشجو انی ییارسو
 القع هله ردشلوا یآ زوقط یتدم كسابعلاوبا یدلوا ثداح هنتف مظع

 ی هدازهش مان ( نوره یسوموبا) یلغوارکید كهب وراجخ بولوا عج
 2 بویلک ماظن هروما هنب هلغلوا یص دوب رلیدتا سالجا هد ۳

 ضرع نط بولک دضتعم هد ۲6۸ یدلاق لقت سم هدنیلکا ماش لوالاک

 یرادح رسراسویب رهشنب سنقواقبا هدننموکح قشمد یتا نیکی دایقنا
 نالوا یکب انا كنوره هرکصنددمر ی دلبا لست ندنسسارحا هینولوط

 ندجیو ج ره تلود نکل یدلبا تعاطا نم هلیایماتها لرفعج وبا
 ردب نداا راک مرجالف یدیا شلک هروهظ راددا الع بویلوا یلاخ

 نایلسن دم ندنسا را هفیلخو رلددلکهعثمد بوروک یلاحو قیافو

 مالعا یلالتخاو فعض كرصم تلودو لاسرا بوتکم هنفرط اولا
 یصوصخ و دج هليا یرلتیا ارغاو ثحود زس هدا ذخا کلم بولکو

 بوشوقرکسع رادقمرب هلرب هدعاسم ه دکد لبا ضرع هب هفیلخ دّضتعم

 هل برق هرص« بوکو طبض قشمد بولک یدردنوکی هبلا یوم
 یدلوا قاصم هعفد هجا هدنر بوتیح وشراق جد نوره یدشریا

 هنب رکسع هفیلخ بوچاق یسپ رکسعو یرلکبمانب كنوره زورب زور نکل
 بودا روهظ هنف هدنسارا یصم رکسع هداشاو ی دزرولوا قلم

 نکیا لوغشم هعفدیرلتوب بونلتا ید نوره رابدلشاب هکنح هلا یر رب

 هنسزوهط یتدم یدلبالتقو یدروا قارنحرب هنوره بوشی را یب رغمرب

 بوک نولوط نی دجا نب ( نابش ماغلاوبا) یسهجوع هنر, ردشلوا
 شئیا تعاطا هی هفیلخ هکردب رک ذلاقباس نکل یدتا تعاطا اکارکسع

 یدلبا هلاما هنفرط هفیلخ نب رلبلق بوردنوکرابوتککم هنرکسءرصع یدیا
 هدجش بوقیج هدنګا هه لر ن یتا بولوارادربخ ندهصق نابش
 راب دم هلو ی رلهاشداب بوقلاق یرکسعرصم یسئرا ی دلوا قالع

 یدربک هرصم بوی روی دج ناه سز رایدشود هیارطضاو تریحو
 ندهبنولوطو عج هنب رخ کوي هو دزور دو طبضیرهشو یتیارس هاشداپ و
 یدلبالاسرا هنفرط هغیلخ ینتکم ییعف "هد خءو ذخا مدآ هدا ز ندنوا

 هرصعو بلط هدادسغب راربساو ایشاو لاوما هلم اب بواک ما بةع رد

 اش
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 یماوبدنس هدیا لاسرانجاقرب كنب راوج هنماقمتاق رصم نیکغاتالکو ید
 هجشرللطاب عز نید یی نا جاقرب ندمادخ صاوخ هدفرطو یدردنوک

 اشاخ مت اشاخ بودبا قافتا نوعا قوا شاف ص وصخ نالوا رکذ

 چ وا هن رخآ یسهحایذ هروب نه هنسو تآرج هتسادعا كن راتب*آیلو

 هيلع بتر لات هللا میذ ه دنش ارف یھب وراج یس هک رازاب هلاق نوک
 یا زوئوا یر رلددلیق تنعل متفده لد هتعایف نرودنکو تداهش

 نفد هدنناب یربق كن ردو لق هرصم یتوات ردهنس کا نوا یتدمو

 هداز ندیمرکب ندمادخ صاوخ هللا هعبق تمهنوب یلغوا هرکص یدلوا
 میظعرب هدننادیم یعماج كنردپ هدّتفو هبلا راشم یدتا لتف یب یش

 ارجا ررهنو سرغ رلچاغاو رل هفوکش وارد ولرد هاو ح رط ناتسب
 قلوا زادم هو وا هلغلوا البم هرهس یسودنکو ردشلبا ان زرصقو

 هلا قبیذ یا بوري داب ضوح كو رپ هدنسس هنروا كناتسب لوا نوچ ا
 یدراردبا شرف باوخاج هدنحا كلا بوریدتا بینرت دهمرب و یدربدلوط
 هتسوخ وا هلک | تکرح ارمسم هدنحا كق زدهم لوا یدرانا بورک و
 رواج یشسحو عاونا هدنګا بولوا یس هناخت السراو ی دردبا دادما

 لوک یرزوک یدیاراو نالسرارپ شلوافولًم هلبایسودنکو یدرونلب
 یکی دک هکی دیا شمتوط سنا هبن رب و شع وقف قب رز ییعسا ندنغدلوا

 لوفشم هتسارحو ظفح ینیاوخماج لدهحابصر هک بوی ماعط هلی هلکنا
 هماش هعفدوب یهلا یاضف یدرولو هلس جد هدرارفسو ید رولوا

 هيو دنکر ان اخلوا هسنلوب هلی رکایدقارب هدرصم بویمروتکی یرز هدک د لک
 هدقدلوا توف هرزوا حورمشم هجو یدیالاعح الا عدع قلوا باب رفظ

 یدجا نب هیوراجن نیا ( شج سابعلا وبا ) یلغوا بواوا عج نابعا
 كنب ردپ و ليم هلزاراو ثادحا یدیا یصزونه رلیدستا س الجا هنب رب
 هدئنو ردهرلنا هلبئسح توابص بودنا ضارعا ندنرامدآ برح كنیدحو

 هدنت رع قعوفرلمدآ یربغ هنب رار بوریدلاق نس هلجو راهظایظیغ نالوا
 ارها رکا هک مط یسلاو قشم د ادا نیغلوا هرزوا بارشا یتفیدلوا

 رادمان فن چ وا یدلبا ج ورخ ندتعاطا قوطو تفلاخم راهظا ی دیا

 یرهجوجقاخ هداشت اوب رایدلیا اجلا هیهفیلخ هددادسنب بوچاق رلکب
 هرکسعنیراشاب و لد ید یسکبا هلفلوارمبخ ندنرافدلوا هرزوالیم هنفرط

RY EY 

 بوپ

3 

 O تا تا و یو کا کم



( ۳۲۹ 
 بصن هنر كن افو-م یی ودنک هدک دلنا مالعا هنفرط هر وراج ییفیک

 هب رپ و ل رع هدنرويع تدمر ی دردنوک رلنآو ح السو راخذ رفاوو
 قلخ هرکص ندندمرب یدردنوک ینولوط یسوم نب دج یسهداز 

 ییودنکو ام یتسهلاخو موج هنب رزوا كلا بودیا نایصع ندصوصخوب
 یدعا رارق هدسوسرط ید رب بولو ص الخ ه دع رابدتا سح

 یرهسش ب واک فی نب قیاس "لاو ی دتک هفبرش س دق بوقیج
 ندنفرط هی وراچ هليا رکسع رادقم رپ جت ربما هد ۲۷۹٩ ی دتا طض

 هج هلپ ید فيج نبا یدارغوا هسوسرط بوقیچ هنتینارغ هل لیسق
 هد ۲۸۰ رلیدلبا ع زن عالق هصنربندرامنک "یدیاو ردراو بوقلاق
 هناک ولم یاباده قوح اکا هب وراج قحلوا هفلخ هللأب دضتعم هدد ادغب

 هدک دلبااجر نسهعا شو زت ههللاب یکم یلغوا یییدنلارطقیرقو لاسرا
 ررقمو انا هدنرزوا كنطاس رصم و لوق نس ابا ده كل | دضتعم

 اهیلاراشم یدلبافافز هدنرخاوا ۲۸۱ و ج وزتیسودنک یییدنلارطقو

 هرک كيب بولوا هفورعم هللا لاکو تسایکو لقع دب نهو لاجو نسح طرف
 دضم هکزرید القع ضعءب ی دنلوا ح اکن دع هنب رزوا نوتلا كی
 ارز ر دشا ج وزت نوعا تعارقف نلود نواوطنب درع ییدنلارطق

 هک یدرب و زاهج هرخاف فحو هنر هاوجو هسفن هایشاردقلوا اکا یساباب
 ددع كم نامش هکر رد تح یدیالکد شاروک هدعلهار و هدتفورپ یرمطن

 هسابع یس هلاخ لزق هنلواسایق هک و یسایشا راس ردشمرب و نواه نوتا

 نیکد هدحرس نالوا هدنفرط ماش كرصم راد نولوط ن دجا تش

 هنعسا كن اهیلاراشم هکیدلبا اش هی رقرب هدلحم یییدروق نرارداح بولک

 دروط یریاب ردراو یماح لزوکرب ردروم-ن الاو فورعم هللا تبن
 هدنزوفط كنيجر ۲۸۸ یدنلارطق ردنا لقن هحل وب ناکلخ نبا قیاوروب

 یدشوا نف د هدنلخاد رصف نالوا هد هفاص ر هددادغب و توف

 كي زو رشکبا هنسرهب هتفرط دضتعم هر وراچخ هرکصند هرهاصهو

 هدنرهسش قشم د هر وراجخ هک هدنسهنس ۲۸۲ یدرالیف لاسرا نوتلا
 نالوا هدرصم زس اکا سرب ندنصاوخ ی دنا هرزوا تم اقا

 یک ج وز هشب راودنکب ودبا تبح هی یشاوط ررب یربره كزکیرل هی راج

 رولوامولعم تیفیک لدروتک یتچاقرب كرا هب راج زکس زیا داقعا ردراشا
 ( 2 ( ی )



( ۳۲۲۸ ) 

 ودرا هل ا بولوا مزهنم حاسلا ىنا نا رلب دروق ف اصم ه دنمرګ

 یرغوطهدرطلوا هلغلواهدصج- یسەن رخ یدنلدامو تراغ یاہو

 ید ر دنوک هليا ر افغلبا ب وعم واتادرج كولب رب هپ وراج ه,دکدلبا رارف

 جاسلا یبا ناو طیض یاوما هلححاب و لخاد هصج بوشیرا مدقم ندنا

 ندنا بو دا رارف ها> هيلا یوم سد رای دلبا علم ندلوخد ه دک دلک

 هد هقر هلا یوم بو ڈور ا لر هدا بیععت یتا هب وراځ یدراو هر هقر

 روع یتارذ هب وراخ یدراو هب ه دح ن دنا هلصوم بوټ هروط جد

 تیاغ یراقاداو یدلبا ثکمه دنا نوک جاقرپ بوی ریا ه رهش مان دابو

 رس لوا بوک رلبدروف ها هلجد یتا ب وړ, دان رب یسرپ ن وزوا

 هدنسانناینایصع كنلغوا جاسلاوبا هسا قجادنکن ایدروطوا هدنتسوا

 كلا هپ وراج هسعفدوب یدیاشعا صالخا ضرعو دایقنا ههب وراجخ
 ندنرهسش دلب نوا بیقعت یباسلا نیا ب وشوق رکسع ك یمرکب هثنا
 ۱ لوا یک” بودیاروبع هر وڈ راق ی هلجد ندترکت نیشفا یدلبالاسرا

 دنکرادن نیافس نوچمارو رح بونوق هتب رکنو یدلک هلارکسع كيب یرکی
 كنا هلا مد آ ك یکیا نیشفا نیفلوا «رزوا تافغ نکل یدلوا لوغشم

 یدروجاأق هبهفر بوزو هرکص ندکنج مگحو یدصات توئود هت رزوا
 بوردنوک ب وتکم قفومو یدنک كر ه دیا تیت یا ید یسو دئکو

 لصاو دادما ندناک ا قفوم یدلبا دادتسانوحا لوخد هماش كلاع

 ههب وراجخ قکسا هداناو یدردنوک رخ ود نس هیلبا فقوت دصلوا

 یدزو هد هقر نیشفا ب وشی راو ی دلا رکسع رادقهرب رارکت بوراو

 ندنکلام هر رح یسودنکو یدروحاق هاب كعفومات ب ویلرا ندندراو

 هد ۲۷۷ ردٌشلوا هد ۲۷۱ هعقوو ی دلبا مارآ هدرضمو a ر ضرا

 زویسشب و نونلا كيب زوتوا هنفرط م د الا زامزاب هدس وس رط هب وراج
 زامزاب نیکمرب و تلاتسا هلیلاسرا هحلسا رفاوو فرظع رویش و بوثهقاط
 هننیالو هفلاص زامزاب هد ۲۷۸ یدرتسوک مابق هنوعد هاتعاطا كلا قلخ
 نالینآ ن دقن ه دنساننا هصاح یب عاق مان ادنلش بودیک هیارخ

 بونود هپ ورک سپ یدلبارثا یظع بوتقوط هنب رکوب یس هچراپر كشاط
 لفن هسوسرط یتسهزانح بولوا توف هدنفصنم بجر هداوب نکز دیک

 تولوا قاا لوا دفلخ مان فع ی دجا ندنابعا رلیدلیا ندد هدناو

 بش ی رس یی لا تی یی ی ی ی تی

 ی وو سا تا تی ین تک ین



( 6۳۲۷ 

 هب وراج توروک e هماکنهوب دصتعم راد وڏ جل توشسا ربا نکا

 هدق رطوب یدحاق لد هسوسرط بوش هت | رکو برب نامش هلنظ یدلکورک

 را_هلک هدنرللا ب ویل وب نی راد مس یخ د یسکیا رکسع ك ولب یکیا
 كمهب وراخ بودا ردت قسح دوس دله رلیدلاق ناربح و هتک نیس

 هتشلا هرکسع یاسور توروتک هن رب كنب زدارپ یراشعلا اوا یردارب

 بب رقنوب بوبد دیا دایقنا هکوب هسیا رکیدلوب یتا یشادنرق لزکهاشداب

 رسا نسهصن بوربق نس هعنو رابدیوق جاق هرا_یقارع بواوا تسدکی
 چ هرکسع ەن رخ نالو یدلوا ن اشد رپ جد یروصق رابدابا

 تدا هتف رب ن دنرارذ كهيوراجو ی دشروطوا ما قلخ ت وللا

 ندا رهنا لند هر وراج راد ردن وکی ب 9 دزد هرمهم لاحرد یدلوا

 حف «هنارکش یدلواراسم رش ن دنرارارف لح یب كنو دنکو لانحرف

 هنعارتا ودنک یژرسا نالوا ن درل:ةارعو یدرو راهفدص قوح هبآ رعق

 هک راهناخ كراوردزکب رارفاسم ورک رلشا رق ند كرس رل وب بودا 2 زون

 مارکآ نوسلاق هدزی اب ندبا دا رح كلوا لوغ-شم هللا یراهارکا بوروتوک

 هلاصدا دن رلنطو هلا هاور جد یرلنا نوسک هتسالو ندا دا رح زردبا

 هرزوا ی داره خد نیک بول اق یک كرلنا هقیقلا ف ی دد زافکتم
 شبا شلوا جه هلءاعموب هدنقح ارسا یدلیا لاصیا هلرعارکا هن رلتطو
 ۲۷۲ رایدلبا طیض یماشوریک بولک یرکسع كهبوراخ سد ردلکد

 كر و یدلفب راس قوح تولوا ه] راز یطعرب دشهادت و دنس هرخالایداج

 جاسلاندجم نیشفا هد ۲۷۳ هبضغنم هللاب ذوعت یدلوا لاله مدارفن
 جاساا ینا نا بواو ع وقو تفل ام «دنرارا قجادنک نب قکما هلبا
 هبطخ هنعسا كلا ه دنرلتالو لصومو هر زج هژرب تعاطا هه وراج

 هر وراج توردنوک هرصم هرزوا قلوانهر یدادودآ غواو یدنوقوا

 هدشتناعاو دادما هلهح و رهو ل ود یتعاطو لاسرا ل اه رفاو کا ید

 بولو لالفتساو توق جاساا یا نا سب یدلبا دعو هرزوا قلوب

 هدناتاوا ٥ نکل ی دا حارخا ن دتکلع ارهق و ارج قحادنک نا

 رکسع هبوراجن مرجالف یدرتسوک تفلاختو ن ایصع ید ههب وراجخ
 هرول نم م و دل مات یدن رد بأمع a دن رق قشمد بولک هلا



CT) 

 ردقو ؛یشرب رضم هدنرخآردق كا باج حا ندتجاح بارا هرانلوا لان

 (هیوراخ شبطاوبا)ییغوا هنماقم كنا قوا توف نولوط نبدجا یدید
 دایقناو تعاطا داوق هل اب ی دلبا س ولج هدنس « د علا یذ ۰
 یدردنوکر کسع هن رزوا هلکعا تلاش یسلاو قشمد قبا بودا
 ناو قجادنک ن قوما هدانناو را دروح اف ندعثمد یا بوراو

 قفوم بودیا مایف هف الخ م دقو ر ا ةا یھب وراج یناسلا یا
 دعو هرزوا كمردنوک دادما یجدلوا رلیدزاب رلب وتکم هنیلط دادما هنفرط
 هراربسش هرکص ن دکد لبا م ات ییمصم لوا رکسع نلک هقتشمد ی دلیا

 كسربا ی را دادمان دور کراتا راب دتا دصق هلب اقم هلرانا ب واک

 اتش تقو نکیا را هرزوا قوع ب ويم وروب هکعا كنج هلیس هظحالم

 قفوم بععرد رلدرک هرلقالشق هدررش یرکسع هر وراجخ هلکعسرا

 بوصاب هدنرب یراناو ی دشرا هلا رکسعرفاو دضتعم یلغوا ندنفرط

 هرهلمر نس هلجو یدابا بیعءت دضتعم بوحاق یزارب یدرمف شیرفاو

 .؛دورط و یدابا طضو لوخد هعنمد هشاعش ۱ یسودنک بوغوق

 هللا ل رادت رفاو بوقیح ند یصم هدقدلوا رادربخ ن دتیفک هر وراج

 جاساایا نا هدک دتسا كمك ب زود هب ورک دضتعم ی دشربا هر هلمر

 هب وراجن یدلیا تبثت هللا یراق | عیجشنو عنم ینا قجادبک نبا هلی
 تالنم کد هعقووب نیکعیا لوزت هدنب رق راتمرک د نالوا هدنراثک رهن جد

 رسالا دیعس هدورک هب وراجخ لصالاو ردشلوب راهتشا ود یسهعقو

 یدلک یرلیا یسودنک بوب وق هب وصوپ رکسع كولب رب هللا رکسع مس مان
 موه لو لوص ل دضتعم لوا كنجرد هدقدلو ع وقو نیفص لباقت

 شعهمروک كنج هب وراج رایدلبا ناشه رپ لوق عاص كهي ورا خو

 هرص ماتو یدر وچ نشاب ترا تپ واخ یلک مازهنا یتوب هللوا مدآ

 بوی رو هدقلآراوب یخ د دضتعم ی دسلیا رارقو مارآ هدرپ رب هجنراو
 هاب ناو رایدربک هنب ودرا ب ودیغاطو رلیدب وق جلف هراب سصم
 یتیرارف كهي وراج دیعس ن الوا هدوصوب بناج نیزآ رلیدل و وق

 هلبایعز ردبا بیرف نوجا كمرونک هنب رزوا وصب نعد بوروک
 ىغا كلا یخدرلب رصم نالوا ناشی رپ ی دوروب بوقیچ ندوصب
 رالوغ ثم هنسابعل ودروا رلیقارع رایدتا م وحش ندرب بولوا بوط هللا

 ی و ی

ON oa 



( ۳۰ ) 

 رهلواشعانفد هدرصمبوروئوک ند هیک اطنا نیم ارهاظرازاب وید مدلیا

 ینوتلا كی هرک ك بنوا یدیاآكکرا یسدد, بولاق یدالوارفج وازوتوا

 كس قلاو تا كم نواو مالغ كم تراث یرکب و كولع كس نواو

 لف اع ی دوا رتفد یس هنیفس هرابزوبو هود كب نواو راجو رطاق
 مدآ ن السهو رادند الع بع تاریملاو تاق دصل ارش کو مزح لهاو

 ن الا هدست هرهاق هللارمصمو ی دلبا انب هعلق هن رهش هقاب ی دنا

 ح رخ نوتلا لی ترد یمرکب هنس انب كف رش عماج نالوا فورعم

 هتفه ره ی در دار قوت هرایعف اشو لیم هب یف اش بهدم ی دلبا

 لهاو یدردا قدصت نوتلا كب رجوا یربغ نداناطع فوم

 بواب روقیطاعس یظع نوکر هو یدررب و نوتلا كيب رهش رهب هدجاسم
 تاودص نوکر یدروئوا ماعطا هسروناوب مکر هریک و ریغص ادکو یاب

 ه3 دص ب واک ران وت اخ ضعب ب ولک یسمدآ کو دلبا نییعا هنعل زوت

 یمعهدنآ دز یرلو راورازا هدنرارزواو مت اخ نوتلا ه دنرلعمرپ هکر زنهسا
 ندانغا ی رلنا قلخ هک ردرا هفیقع لاخلا روتسم رانا راهنب ز ه دک دید

 مور هیلا د طسب اکس ها ناسحا دیما هک مکر ه نامه ردا نط

 الع هد دادغب ه دنندم كلوب ی دید ردیا ناسحا برجا یاعت هزلا هلبا

 ی دنلوا لاسرا رانید كب زویکباو كی هرک كيب نوجا مه زوت هبا صو
 نب وب بولوا كافتس تباق هللا یلاصخ ناشلوارک ذ هکر د ناکلخ نیا

 رد شالوا غلاب هک کس نواراثوا ت وف ه دنسحو رامدآ غودروا

 م رک نآرف اعادو یدیا شوخ جد یضن بولوا ظفاح یسودنک
 یداربا لرصم « دنتفو كلوب و ىدا لوغْشم هتسرد فد رش تیدحو

 ندکلام ةبحرو یدرولوا غلاب هنوتلا كن زویچواو كيب هرک كی ترد
 eT نداص هرکصندننوق ید ه دنیکح رز هګراو هب رم یاصقا

 هلماعم هنوک هن اکسس یراترضح یلاعتو هناصس قح بوروک هدنساب ور یتا
 a ,درواک راز جاع ضعب ها ود ه دققو ه دک د لبا لاوس ود یدروب

 یتیراهام مات بودیا لمح هتنکل كرلنا نب لکد ردات همالک "رادا

 مب امت قح ن وچ مالصخ وب مدردنا ه دعاسم هم الک هج دا ادا

 یهنسحرب ردک رک هراثلوا ه داند ی دلبا دارم هلیفطاو وقع یاس

 هصنم یاع هدائدو را هیلبا تاکترا ود ردزا ی هتسر و درت و دردلیلق



( ۳۲۶ 
 هد ۲۸۹ یدلکهرصم هدنتفو هبوراج ن نوراه حاتعورعف بولو
 دفلخ رمد تقولوا یدردنوکر کس عاتب رزوا همرکم هکم نواوط نا
 قفوم نکو داکرکسع سد یدا یسالاو هکم دڅ نی نوره ندنورط

 یدردنوکر کسعرادتمر هللا دناق مانرفعج هدک دا دادت-ا و ضرع هنفرط

 لتقمدآ زویکیا رایدلیف مرهنم هلیا تع زه جا یتشیج كنولوطنیا بولک
 ذخا ی الغرب كنولوط نا نالوا یرارادرسو بهذ یرلقازراو لاوماو
 كعفوم یدلباصیلخت یسفن هنوتلا كب زوب موق رم مالغ هرکص بوئلوا

 لعو خن هدهکم مرح یس همان تنعل نالوا دراو هدنفح نولوط نیا
 ر هتلودو بولوا یردارب كنەغيلخ دععم قفوموب یدنلوا تئارق سانلا ءالم

 قح بولوا هرزوا توادع هلکنا نولوط نا یدیاراو یسالینسا مظع

 نا یرطاخ هساا كنهقیلخ دعم ید شابت طافسا ندهمطخ یا

 یشادنرق هلببسح قلوا یسهبلغ كتفوم نکل یدبا لثام هنفرط نولوط
 ی در دتا رها قوا تن هنولوط نبا هدر ام بودیا ماریا هد
 هکر دشلوا وب ثعاب یدلبا تع رع هثفرط ماش نولوط نا هد ۰

 موم داضزامزاب هن رزوا كن هسوک نالوا کاح ندتفرط ودنکه دسوسرط
 هفرطاوا مرجالف یدیا شلوا ع وعم یودلبا نایصعراهظا هلرب ذخاو

 بودنالیه هتس هفناط هیلعایسا هدنلوصو هنن رهش قشەد یدکح د

 نیبزت هلالیدانق یو انب قاط یلاعرپ هن رزواو ربحت قیربق كن هی وعم
 "رمآتلاتسا هتفرط زامزاب هدنلوزن هیهنذآ بوک ندنا یدلبا عضو ءارقو
 یا بوراو نواوط نا مرج الف یدلوا دنمدوس نکل یدردنوک دغا

 یدر دک قرح بر ن دنغامرا كرهش زامزاب ی دلو هرصاح

 یسهعن كقلخ یدلاص هنب رزوا كنودرا هلقغلا لع بودیاص یی وصو

 هر هیکاطفا بوئود هلبا بارطضاو ظیغ مظع نولوط نا یدلوا قرغ

 هضبه هب ودنکهلکع یدوس سوماج دلا قوف نوک اقر هدتلوصو
 ندکعتوس تودبا ترشابم هج الع اطا یداواضرام ضم یراکدد

 رأت جالع یدرب توس هجولآرگه ن بویبلکید هسیالوا یدراردبا عنم
 هدنرهش هیکاطفا یسهجک رازاب یوا كنس هدعقلا یذ ۲۷۰ بولوازغا
 ناکلخ نانکل ردشلواهنس یعرکب یتراما تدموللایئس یدلواتوف
 ترانز هدهب رت یکسارپ هدنن رق هعلق هدرصم ینیربق كهبلا راشم هدننایفو



( ۳۳( 

 هدنماشءو یدلوا لخاد هرصع هلا یرکاسع هلمل اب بولا یت ۱ داوا

 یدردنوکر ربخ بمآ تلاقسا هنلغوا بودیا نایصع هدهقرب بولوارارقرب
 تلحر ندهفرب یبغوا بویلوا دنهدوس نکا ی دلیق بیغرت هتعاطاو

 هنسلاها نکل یدلیاریکست نسهماق هدبل بودا تع رعهنفرطهبقن رفاو
 نب سابیلا نالوا یرلسبر كنس هفناط هیضانا بوراو هلک غاروجو ل

 لا باغالا ن ھارپا یکاح هی رفا یخدلوا رلیدلبا کشت هروصنم

 ندرصمو مزهنم هللا تع ره جج یسابع بواک اعم یسکیآ بودیا قافتا
 هر هقر بولود سابع رایدتا اعد یی نکا كماشتحا بابا یدروتک

 ی دابا نیبعترکسع بولوا لع هدکد دشا یربخوب نولوط نا یدلک

 هبایعابت | كولب رب و رایدزوب یی رکسع كسابع هرکصن دکتج مکحت بوراو
 یسابع ی دلبا ما رابدروتک هن روضح نولوط ناو ذخا یسودنک

 هیاتع هنلغوا ندنا رلیدسک ی رلقاناو یب رللا كنعابنا ن دنا لالضا

 یتحابف كنایصع كکب دعا هکیدیدو یدای وسرزوسیبآ قوچ بو دیازاغآ

 یدرردیا ادف شاب و ن اج هکورغوا كنس هکرامداوش نوسروط هل وش
 اکس كدقاب هربس بوروطنس هدمکیدتبانامرف تسایسهرلنوب یدعش نب
 یتیرلهرج كرلنوب مهو كکودنکم ه بوشود هیگابا منب هک ی دیا بجاو

 اکس قزاب رولوایم هل وب تالرورپ عابتاو كليدنفا كس هدا احر وقع

 رای د روا هطرعم زوب هسا یول لما ندا ید وس وو و
 یدرواکود هننسوا كن زو یشا كنب رازوک ندنتج رم هلخوا هدان او

 ردتلوبعوفو هد ۲3۸ هعقوو را دابا سبح بوروت وک ی دتا رها هدعب

 ند هر رجو باحو نسستقو صج هک ولوایالغ كلواوطنا هد ۹

 هنفرط قفوم بواوا قأع هن-یدنفا یدیا هدنرزوا تموکح رضع رابد
 ی دعا دارا طو رش جاقر و یدردنوک ب وتکم هرزوا قمراو هتمدخ

 نک ر دیک بوقلاق واول یدرتسوکز اوج هن.ک هلرب لوبق یرلطرش یوم
 یدشک ود هليا ليقع ناوفص نا نالوایک احو یدارغوا هن رهشاسقرق

 یدلرمعا مپ هسیک ما: قوط ن كل ام یدجا بولا ندنلا یرهش و

 هدکنج هبایک اح جز هک یدلوپ لوصو هنسودرا قفوم بوگیسودنکو
 هدنسهنس ۲۷۰ ءرکص بورتسوک یتروص مارکا ندادتبا اکا قفوم ی دیا

 صالخ تثاع ی دلبا سبح تدمرب یتسودنکو هرداصمنلاوما هلحلاب "



( ۳۲۲( 

 ندالضو طح اریز تبکب ولا ندزعرزوا دوخاب لاق هل مدآزآ لدنک
 یدلبا لاحرا ندلحوا هللا یرلعآ دا رف وند ردشلوا برطضم زلاوحا
 بصن ماةماق هدرصم هدکد لبا تع زع هفرطرب امدقم هدالوصو هماش
 یربخ یکودتک هب هقرب و ذخا ییدن رخو نایصع ساع یلغوا یودتا

 ما تو وا لژل تم اعط ندهعقووب نولوط نا نکل یدلو لوصو

 لواو ماراو ثکم هدلحوا نوحا كمرب و ماظف هب رل دحرس تالو

 قی رافرط هقر و نارحرکسعرادقعر هلباّولولیمالغو یدلب!مام | یبطحاصع

 بوراو هنب رزوا نارح امدقم نولوط نا ی دابا فیقوت نوعا هظفاح
 طبضییالوو رسک نر رکسع كنهسیک مان شمانا ند نالوایکاح
 رکسع هدقدلوا لصاو هشعانان یسوم یشادنرق لدحرخوب یداشعا

 هلغلوا مدار رداهب و عیجرب یسوموب یدراو هب رزوا نارح بودی عج
 فوخ هلک مان هر وعنح یا نالوا ظفا ع ندنفرط نولوط نا هدنارح

 بولکورلبا مدار مان رغالایا ندیارعا هدانئاو یدشود هیارطضاو

 زدعیع هج رکا لوا رکسرشود هفوخ هبت حول ندنموڪ“ كناسوم نوڪ

 سآركنا بوراو رکسزسا ردقوب یاب رد هسیکر برطضمو لاشووا نکل
 تآرجالکووب كندار ءا هی وع تح | یدیدع هروت که رکن روضح ۳ سم

 ترحسد یدید هلا تکرح هل وا كسزتسا هجن بود. | بهل ندن مآ

 هسودرا كن اسوم تویلبا باتعتا و هم داف یک یا قل

 تعالع هلوقهوش ند بوب وق هر وصوب ییرادتمر كن رلمداو یدراو

 هللا یعابت | هی یسودنکو یدلرععا ويد زس هدیا موج هدک دشاروهظ

 هسارارکسع لواو یدشریا هل بب رق هنغانوا كن سوم بوربک ه ودرا
 یاهو یدردن اشوب ین آ هلیوط یکیار و یدشلقب هلا لوصا بوش راق
 ندهماکنهوب نکروتاب لفاغ رکسع ی دنوکروا یرلت | بو دیا یوهو
 كلا فرح ی دنلتآ بوبارصص ندیاوخم اج یسوم رابدشود هرارطضا

 ندنرکسع كر هدیا بقعن ین ا هلاروهتیسوم یدرب و یجاق ندنکوا

 هدک دشربا هنب رر لح مات بوکچ هنب رزوا وصوپ ینارغالا نیا یدلریآ
 هلبادنب و دیقوذخا ییاسوم بودیا موحه هن رزوا هل و یدنودهنب رزوا
 ندنن ارجو مادقا كف رحوب قاخ هلج رایدروتکه نب روضح هپ وعنح نا

 یدلیفلاسرا هنفرط نولوط نبا ییاسوم هیوعنح نا سب ی دلاق هبت
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( 6۳۲۱ 

 عطق نغااو نلا ذخا نی رارادرمس بولک بلاغ هرلنا قوص نا یدردنوک

 یدردنوکیدرکسع هورکر نواوط نیا هدسءب ی دتا باص نسهنجو
 لخاد هناحاولا بوخاق یسودنکریدزوپ هدیمحا یب وص نیا هعفدوب
 رایدلبا تعباتم اکا هسیک قوح بودا ثکم هدنا لد هنس هنس ۲۰۹ و

 هبا یرکسع+مامریفن یکاحرهش یدراو هن رزوا نینوعنا بوکچرکسع سپ
 یدلبا بی رخت بوبارغوا هن رزواناوسا امرهنم یدزوب بویلوشراق یتا
 ی یولع بوشد را یدلیق نییعتیدرکسع كولب رب نولوط نیا هسعفدو

 ارد ندنا بوج اق هباذیع لوا نکل رلبدرتسوک ماعهاو دج هغعارا
 هکء هدقدراو هر ههر کم کم یسودنک بولیغاط یعابتا ندننابو ئ دک

 ہدنګا لرصم یدلبالاسرا هنولوط نا هللا دن و دیقو ذخا یتا یسلاو

 بوراو هیهندم هيلا یوم یدلبا قالطا هدعب سبح تدمر و ر هشت

 نایصع یسلاها هقر هد ۲٠٢۱ ی دلبا مارآو ثکم هدنا هل وا توف
 یعال مان قاولو رلب دتا جارخا ندنرارا نس هدو و كنولوط ناو

 هل ایرلعناعتسا یدلباقیضتو هرسصاصیرهشو یدراو بودنالاسرا

 یدلبا تدوع هرصمو لنق یراناوا داف ًأشنم هدنرلحما بوریو ناما

 هیلغوا ماش بولوا توف روج اما نالوا فرسصتم هءاش كالا هد ۶

 رکسع هش رزوا قشم د بوشود دعیط نواوط نا نکل یدنلوا هجو

 طبض یرهش بواک نکا دایقن او تعاطا اکا روجاما نا یدکچ
 ررەمو اشا هدنژر يص اتم باب را نالوا بوصنم ن دنفرط روجاماو

 یدعارعس یخ د یی رارهش باحو صجو اج بوراو یسودنکو
 تقلا بودا توعد هتعاطا ییهنسک مان ایسنوزوا یک اح دیک اطاا هدعد

 دونخ ندهبلا یوم یل اھا ی دلبا هرصاح ییه-هاق بوراو هلکعا
 سد رلیدت ارادربخ ندنفرط نویز كنهعلق یتولوط نا ءان هن رلقدلوا

 هج وا بوئلنآ ایس ی دلبا شی وروب و ید-ةی بوروق قینصتم هلع لوا
 هدنحا را هد رمو یدلبا طبض یرهش نولوط نا تبقاع یدشکود

 بويعا ظح نکل رلبدروتکهنواوط نیاو عطةیشاب بوتلوپ یتیم كنا
 بولوا مقع هدناو یداوالزان هسوسرط بوحوکن دنا ی دلوا ردکتم

 هرهش هلغلوا تالرکسع نکل ی دلبا تع زع هرزوا كنا تموادم هیارغ

 بوردنوک هل رکسعاب بوراو هی ودنکی اها یدلوا لوتسهالغو ط2 میظع
 (:۱) ( یر



۶ ) 
 لاوما لصع ه یک مار دم ن دجا ن دنف طافاخ هدر تقواوا

 یدیاراو یر هدنن رفت زون بواوا م دآ تور وذو لق اعو دمر و یا

 زلیدنا نی نح هلبا تش ز ع اونا تی واوا دم هو اناوتو یک یر ره

 1 هنفرط ۳۹ نیعس ناک وحرر هدنلا كن رب ره بوک ر لسابل چم

 بوت « هرلنا ےشنح هتک هربرب بوش دجاو ی دررروط بویلخا فص

 تیا هدساد نویع ؛ادجا ندنبس ول یدژزالربا ندنسامق
 ۳ یقوو تاه

 نوا یعوج اکا لصح هدک دلک بولوا بسم ن ولوط نب نجا یدیا راو

 لوق نولوط نیا ی دليا ضرع هب ده هع وتم ء ایشا لت ن وتلا كب

 هکیدردنوک ځدربخ رب هدنرورح نوک جاتر, بوردنوک هب و ریکو بويعا
 تویعا لوق ام رکنزپ زکیدردنوک هق ال یاناده رفاو هزب نوک نکس

 هوسک هلِجاب یالغ ددع زوب لوا را ن کل ادا شم ردنوک هی ورک

 هل سح زعیدلوا لاو رزب مهو رج 1 هل وعم ر رکسرد | ادها هلا یرلءزاولو

 "ام دعم دجا ی دید زجاتګ هدایز ندوسهماشحا بایپسا هلوعلوا

 ترجو ردک ندصوصخو یدا هدیارطضا ند-:ةددنلوا در كنسهرده

 بویلو لاح ه یرمغ ن لاتقا هراح هن نکل یدلوا هدان ز يجد تاقرب

 هن ولوط نیا کیف و تیه نالوا هد دجا سد ی دلا لاسرا یرلءالع

 بوزابرادغاک هجن هدا یلرع كنولوطنا هنقرط هفیلخردءناا یدسالقت

 فقاو هتیفیک نولوط نا ادعام ندننب دالوا دیف نکل ی دابا رالع

 سسک ینروس هلآ یت اتو  ردنو ی دلبا ظرخ راما هرب دم نیا بولوا
 نیا اذه عم ی دتا عطق یتطلسن دپ هلک اب ن دالتتسا هروما لزاما
 هر جاوت راسو هب ردتکسا ب ولوا روم أم هنتموکح رصم طعف ن ولوط

 تلاباو لتفلاتکاب هقیلخ یدتهم هدنخ را ۲۵۰ لصالاو یدد.یتراو

 هدننسب نولوط نا هللا ح وجرام ب ودا هیجوت هی کرت حوجرام یرصم

 هلمجاب هلربسح قلوا یداماد كلا نولوط نبا هدعاور ر و هعدق تدوم
 كهللا يوم سب ی دات ضب وقت هول وط نبا نکلوسعرصم كلام

 هدنراددیعص هد ۲۵۰ یدلخاب هداندزاو عاغترا زورپ زوریهاجو تاو

 بولکه روهظ هسهکر ماند نب مهارا فورععولد ینوصنا ندراب ولع
 هبیخاونو فارطاو یدل, االیساهت رهش انساو ج ورخ هلساوعد تفالخ

 لک هعفدرپ هنن رزوا كلا نولوط نا ی د!_ غاب هکعا ترضم لاصدا

 ی
 اب



(CARD) 

 راشم هلغل وا هیج وت هداق لاتکناب ن دنف رط هفیلخ نتعم جد رسوو

 یدلوا لس ناقاخ ن , حان یردار كن اقاخ ن و ط هلا

 ت یر هتف نالوا ثداح هدفارطا تواوا م دآ عي” و ریدعو ل اّ اع

 هدنا کیا یدلوا دجا لغوا هنر تواوا ت وفه دنمرع ۲۰۶ ردنعا

 لرع هدنناضهر ۲۵۶ یداوا کاح یا شب ناخ رت غاوا هنری و لرع

 هدنوب ماکح نالوا ندئفرط هی-اص یافلخ یدلیا تدوع هدادش بوتاوا

 (فرح یعسل ) ردربداوب لالهتسا نولوطوتب هدرصم تالذدعب بولوا ما

 لرلو ,ر د هدنن اب یرلضا رقناو روهطو یرانذمو یژددع كولوطوت

 یرهش طاطسف یراکللاراد ۷ ردهئوک وب یرلد تواوا ہا شدا یرقن شد

 دضبق یرادقعر كنهر نحو لصومو هیماش دالب ه دننامز دجا بولوا

 یدالوا هرکص ی دا شلوب تعسو یراکلم قاط نورک هن راترمصت

 یدلوا سر دنم هیلکل اب رخا بولواررپ ذی ناصهن ا اش هدنراتقو
 هد ۲۹۲ یرلضارفناو ۲1۸ یرالالعتساو ۲۵۶ یرروهط ءادتا

 بس ردشلوا هنس ۲۶ یرالالقتسا نامزو ۳۸ ی راکلم تدم تولوا

 تعض یلاوحا كن افاخو دعا ند هد اللتاراد یکلع رصد یرروهط

 دضتعع لغ واو هفیلخ هللاب قدوم یرلضا قناببس ر دیفیداوا هرزوا

 نواوطوت ب ولو ماط 2 نا هساع تلود روما هل ررییدت نسح كنه-هیاخ

 (دصقم ) ردغادلوا لت قافتا نالوا هدنرلدو فاتح FS ر
 نطلست ه درصم كلم | دا هرکص ن دنروهظ مالسا تلم هک هلوا مولع
 یردب كهءاا ر اشم رديكرلا ن ولوط نب ( دجا صایعلا وبا ) ندا

 نب حوت یسااو ارام هدنش رات زویکیا ت واوا یرت دبع رب نواوط نالوا

 هکر رب مان ماه جد یسهدلاو یدیشُعا ادها هپ هغلخ نومآ. قادسا

 هدا رحاسینوک ی عج وا ی رک كلا ضر هد ۲۱۹ هدےاورر و ۲۲۰ ردهب راح

 ی دلبا ت او هد ۲۳۰ هدتاور ر و ۲۶۰ نولوط ی ردپ ب ودا دلوت

 فص#ءم لا تسا کو ب دا روفوو تسارفو لع لاک ت وشاب دجا

 هددادهرو یدلنالیصح لمحل یراوطا نالو | مزال هتسا روولع تولوا

 هک کرت لاتکیاب هدئس هنس ۲۵۶ یدلوا دودعم ندرارادرسرادمانو نیعتع

 لاسراو بصا 2 هرصعم ن دنفرط ی ھا راشم یدنا یسلاو رصع

 یدلوا رارقرب ۵ ES ب واول لوصو هدناصمر هرول ر O یدلنا

۷ 

 نولوط
 یرالعوا

 سالا وا ع ر

 دج ا

 یرالغوا لدجا

 نات س ابع

 هر وراج شا وبا
 كنسحا 1 ۱

 ی رالغوا

 شا س ال! وا

 ھ یسوم ولا



( ۳۱۸ ) 

 نت لع ندنفرط ديلا راشم رکسعرس هت رب كهبلا یوم یدلوا نکاس

 هلا مازکا هر اسو لذ یرادسذم بودا ولسن نح ی دلوا لستم یک
 فاح داو هنب رب بودا ت انو مصتعم هدانا وب ی دليا هلماعم
 یرغو لع ٥د ۲۲۳۸ هرکص بولاق هدنصنم هنن هلا وم یدلوا

 روض لآ یسع ن دنفرط هلا راشم رادرس هنر و ماركا هللا تصنم

 بواوا توف هيلا راشم داق هد ۲۲۹ ی داوا سم هد ها هغد یعفارلا
 هدنلصا حاناوب یدناوا هج وت ه کر جانا رکسعرس رمصم تلاا هن رپ

 عا ا یوا نسح كاسع یدنلیف همیعع اکایخدربصم بولوایسلاو نچ
 لزعهد ۲۳۳ كلذ دعب ی دلبق ررفمو اقا هدنرزوا كلا یللس» ید

 هیلا رام یدا م دار دمو لقاع یدلوا توف ندهمک قوح بوئلوا

 ی درز نوک ا فربصت هتنالارمصم هنس یکیا نوا ساتشا
 ندشرع هيلا یوم یدرونلوا رکذ یکتا كنا هرکص ند هفیلخ هدرانمو

 سلم هد ۲۳۳ رص ن هفره هلا ی ها لکوتم ندنفرط حانا هرکص

 ما لغ وا هنر ب واوا توف ځد لوا هد ۲۳۶ یدلک هرصم بولوا

 لع هد هیات هعفد هن رب بوتلوا ل رع ندای یدلوا هغرهنا

 تالاا ب وتلوا لدق ٥ دنتدوع ج جانی هدا ۲۳۶ هدءهد یدلک یح نا

 هیجوت هرصّتنم ی دهع لوو یلغوا هللا ىلع لکوتم هفیلخ یرصم
 لزرع هد ۲۳۵ یدلیقررتمو اقا هلع هيلا یوم کلام دوب یدلبا

 هسایع ءا را یداوا لس یک ن قحا ن دنفرط رمصتم هنیرب و

 بولوا لوزرعم هدنس هدعقلا ید ۲۳۰ ی دا مدا رداهب زات ه داب

 هدنراوج فاش ماما بولوا تو هدنرو رح هنسرب یدلبا کم هدرصم

 لزعهدنرتص ۲۳۸ تولوا ا یی ن, دحاولادع هدعب ردشکلوا ید

 قوج تولوا مدآ عضاومو رب دمو لعاع یداک قعسا نا هتع هنر و

 یدرواک ردیک نایب هفن رش عماج نوعا زاغ تقوره یدلبا عهد ملام
 یعظعار, زوو عقر ندنرزوا سهتنم ییغوا یرسصم لکوتم هدنتقو كوب
 . سم هللا دبع نب د زب ن دنفرط هیلا راشم یدلیا هیجوت هئاقاخ نب ح۶
 هرسعم لحاوس تولک یس هرفک مود هدنامز كلوب یداک هرصم تولوا

 هللا یرحالکوتم دی زب هيلا یعوم رتیدت | بی رفت یسی>اون امرفو الینسا
 لزع هدنلوالا عيب ر ۲۵۳ تواوا رارقرب هنس نوا ردشلیااخ یل سایقم



۱۲۱۷۲ ) 

 یلط هقلخ یدارععا هدازش نب E روما جارخ تیابح بویارع)

 مرجالف رلی.ا لتف ی هسهک هصن ندنعاناو موعه هترزوا هلن
 ا نا هد ۲۱۶ هن را رب و لزع ېچ د نسکیا م

 لوتتم هدهب راګ هلا فوح لها ه دنرو رح یا کیا یدتنا تصد اه

 ی دنلوا بصذ مس هلا ی ما نومٌام رارکت د ر ن یسع هر اوا

 راه روز نالوا ه دقوح هدک داک هر و دنک کازاسام یدا هدرصم هدنلصا

 رابدلنق هرمس ام یا ء دطاطسف بواک ایقشا یداروب لو 8 را
 كر ه روز ب ولک ی درد و یخ ها رتسع رعا نوت ۶۵-4 دون

 هنو دع هدرصم بور و ماظدهروماو یدلبا رسا نسهعنو لق نسون

 تیفیکو ی دلبق تدوع هقارع ینودنکو یدقار سه ین هلب> نا

 روص» ن یسع هند ر و لزع یتا هدلرو رج هنر رد و هاد ۵

 برع هد تویم هر شاا یدو هدک د اک یدلیا نيد سم یب یفارا

 من یدتب|لتق نس هع ندرلنآی- ع چ رک |یدلواادس راه روز ندطقو

 ۳۱۷ هل ارکسعرغا یسودن؟ نوا صالا تقاع یداوا نکاس هو هب

 یداسف لها هدب رهقو لزرع یاسعادتاو ی داک هرصع ہد امر

 ربس ی رصم باگ ماو ربها نلاعو له! تب لدروز طبقو لاصتسا
 مصتعم یردارب یهللا دبع نب سصن هدنرفط هروب نم هنس تودنا اشاعو

 نومآم هد ,۲۱۸ یدابلا تدوغ هدادعوو بصا )سام هرمصع ن دنفرط

 اعا هدنتلاناسصم یرصن هيلا یوم ه دقدلوا هفیلخ مصتم تواوا تو

 نومأم یربصع یا ر دفورعم هللا ی ر دک روک ذم رصن ی لبا

 ی دلبا بب ذعت هح لاک یس غ نارث د قلخ هلا ی رار حا معتسو

 هدق داوا توف بوکید هفیلخ هنن ر یرفظم یلغوا هدنرخالا عبر ۹

 رعد تلانا ثالد دعب ی دالیق ررقمو اشا ههبلا یوم ن دنفرط مصتعم

 ندنفرط د لوا بوالوا هیجو هبکرت تباث یرکسعرس كوب كعص»
 یدلیق لاسراو بصذد لستم ه دنناصهر ۲۱٩۹ یس الا ینا ن یسوم

 لزع هدنرو ره یاید و هنس ترد رد ملو ماظن رصع لاوحا هدننامز

 اسم ەد ۲۲۶ زدیک نب كل ام ن دنفرط هیلار اشم رکسعیس ھنر و

 یارب و هنس یکیا یدیا مدآ عیجشو مرح بحاصو لقاع ی دلک بواوا

 هدرصم هدعلوا توف هدحوا زوئوا زوسیکیا ات ب وتلوا لرع ه دنرو ره



CED 

 ےہ لوالا یذاج ۲۰۰ ءدنرو رم یا زوعطو هس چ وا یدرب و ماظن

 هدمابآ كلو یدنوا نف د هد هفارق كحوڪ بواوا توف « للم

 ند هدارغصهقارق ی درانا ںولوا توق یرلار ہے > یبقاش ماماهد ۶

 ۲۰ ندنفرط نوما یرسلا ن دع یلغوا كهبلا یموم هدعب رلیدنلوا

 a یآ یاو هسرب یدنل وا نصا هتءاعم یردب هدنابعش

 یاو یزتسلان هللا دع یردارب هن رب و لزع ید بودی مم قاخ

  یودبا نایصع راظهظا لر هدیک نکل یدتا اشا ید نومأم راندعا
 یدزادنک هل ارکسع غا یرهاط ن هلا دبع نوم ام هلک ود هلالغتسا یاد وس

 یودانا هدامآ ام دةم بولوا مرهتم یرمسا نیا رلب دتا كج بولک
 بود, | هراس ,ت همرب یئارهاط ن هللا دبع یدلبا نصح هقدنخ

 هدناوالا عب ز ۲۱۱ پورب و ناماءاک | هللا دبع هلکعا نایتسارمالا رخآ
 ودع نهج جد لوا هدودلوا لصاو هوم أم تەدخو یدیح ندرصعم

 هرومآ تا ااتح تولاقهد نهم رهاط نت هللا د-ہ٤ سا ی دابا مارک او

 هیارعشو ابداو الع اصوصخ هردم *یلاها لابو یدریو ماظن یی اک

 مدقا ندنوب ی دلبا لی رک ذ لیص ب ودیارلناسحاو م اعنا غلاب
 نوما ءو نیا بولو رارتتساو نیعت یاودن هب وما ندا روهظ هدسادنا
 یب ررادرس مان صفح واو رابدتا حط هسصم ه دنساشا یس هنت

 ینه ردتکسا بولکرلبدردنوک هتن رزوارصملحاوسهل | نیافس همانود رفاو

 هدرصع تواکرغاط ن هللادبع هرزواحورشمهحو یدابا طیضو یدلا

 رکسع هنص لعسا هب ردنکسا هرکص ن دک دتا عهد قتف نالوا ت داس

 توردنوک یبا هلا تاک رم دعو هصدح وبا هدکد شرا نیش یدکح

 ناما نوشود هدوخ راب وما یدتامالعاب رلع | د فک ندهب ردنکسا

 هکعا لاقع |همور لحاوس صعب نیلوا هیمالسا دالب بوراوو رلیدتا

 هنس هر رج دی رک نیکلرو تصخر ندنفرط هللا دبع رب دت | اط تص خر

 هدنرو ی یآ شب و هتسر را دلبا لساتتو دلاوت بولوا متم هدناو لاقتا
 هدّنجر ۲۱۲ بودنآ بتصا ستم هت ر یدن زب نب یسع هدرصم هللاد,ع

 یردارب هنر بودیا بصن یاو هئاسارخ یا نومآم سب یداک هدادغب

 هیلا یوم یکلم سم ب ویک یدنکی خد لوا دشا بضف ا دج

 نصوصخ تم اما هدزاغ قحا اکحا نکل ی دلیق ررقمو اشا هیاسع



( ۳۱۰) 

 دیش را نوراه هدنن امز و ۱۹۲ هنس لوالامی ر ف حالا نیا

 ترد ناسعط هلا یوم سد یدالناروهظراهروز هدرصم هةلوا تود

 یدراو هدادهب ن دنلوب زا> ب ولا ےس هلس ى هن زج ه دنلوالا عب ر

 عاح هنن رب ندنلرع عده رد یک هگ ره ی ءاح هن رب كلا ذفیلح -نیما

 مالمر ۱۹۵ هنس هرخ الایذاچ یف ثعشالا نب راج هدتاورر و

 بولک «روهظ یسهنتف نوعأمو نیما هدنن امز كلوب یدلامدا برشم
 قلحو یدزنسوک مايد هنخاراد اوه كلو ء ۳ مکا نب یرس هدر صم

 تە نوا نومأمو عاخ يما بودیا عج ندرصم یک احو ودر دعا
 ردڈیلوب عوقو هدنس یلوالا یذاج ۱۹۶ ههقووب رایدراع چ توروس
 لاو هرصم ید نب هدابع ه د نجر هروب نص هن ندنفرط تمام هدها

 نامرف ه سبق نب هعیر یک اح فوج خد نیما یدلیف لاسراو بصز
 هرصاح ه دنرهش ط اطسف ی ه دابع بوگچ رکسع هعیر یدردنوک

 لوصو یربخ كخبدلوا هفیلخ نوومآمو لوتقم نیما « دانا یدلیق
 هنن رو لزع هدابع هد رفص ۰۱۹۸ ی دتک ةدوح نولود هع ر نیعلول

 هنن رب ندنلرع ۱۹۸ هس رخالا عید ق ی دلوا هللا درع ن بلطم

 ندو دنک ۱۹۸ هنس هدععلا ید ق یدلوا یسایعلا يسوم نب سابع

 قییصل ی رصم لهآ ب وراو ی دلبا لارا ىهللا دبع ىلع واو ربما

 بواک د سابع رایدروس هرشط ندرهشینا بودا عمجت قاخ هلکعا

 صدا ج۸ نک ددوک ن راد كنح ها ول رصمو یدنوق همای

 هللا دبع هلا یوم یرلترضح ییفاش ماتا یداوا توف هدنس هرخالا

 باطم هدنراقدراةیح ہ مشط یسابع قلخ ی دا را ڈاک هرصم اعم هلبا

 هنب رارزوا یدنک هن رب و جارخا ن دن سدح كهيلایوم یهالادبع نا

 رارعتساو نيعڏ مظع بودا ل ولس نسح رطیدتا راتخاو بصذ لاو

 یدر دنوک ها رکسع رغا یمکطا ن ی رس نوم أم سد یدلیآ ادب

 هن ر و یدروجاق هر هکم بوزو و یدلبا كنج هلابلط+تواک هد ۰

 هنن رب و لز هدا تلا یدلبا كنج هعفدچاقرب هلیاولرصمو یدلبا دومق

 هلاولرمصم دوب یدحا سبح یب یرسو یدلکبلاغن نایلسهد ۱
 رارکت هشرپ و لزع یتا نومهویئرو رم یآ شب ی دلیا رلکنج رفاو

 سس ۰ لھ ۰ ۰

 یک را هروهاو عهد سهند لره هعفد وب یرس یدتابصذ ین یرس
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 اعنا هدر 24 یھ یوء ںبواوا هفیاخیداه هن رب و تودیدهم هداناوب

 یهنو فورعلا ما یدیا هی اصو نالسمو رادنبد تباغب یدلیق
 نادحصو عاسب هر هنانش* اصوصخ یهالء عاونا بودا ماسق هرکتلانع
 ضرع نوتلا ك ىلا نوعا یفد یراص یدتا مده یراهسنکنالوا

 رکو هشس تلادع یدعا ارجا ییهئسح لوا بویغآ تاغا نکیارلغغا

 د رب و لرع هدنرو مع یا چ واو هتسر هللا هجر ی دیاهسوک ناسحالا
 .یدنلوا بص ندنفرط دیسرا نوراه یسایعیاسع نب یسوم هد ۱

 یدلوا یناجرطا لیلا هللادبع نی ی نب هلس*هنیری و لزع هددنسقج رب
 هدنرو میا شب و یدزالارمهز ند هن رب هد ۱۷۳ هدنرو رم یاربنوا
 هن ر یجدکنا هرعصدهنسرب یاهلاد ز نیدواد هد ۱۷۶ هن رب یچدکنا

 اصن ےھارا > هعفد هن ر یداوایسعنب یعوم هد هناث ٌهعفد

 ۱۷۰ هنس نابعشق بسا ن هللا دبع ندننوف ۱۷۲ هنسلوالاعس رق

 هدننراما تقو هلایموم ۱۷۷ هنس تحرقیسابعلا نايا نب قحا ن دنآ رع

 دیشر هنن ر یدنلوا ل رع بوداروهظ ترف نیکعا ثادحارلتعرپ هجن
 یدرب و ماظن ءءاوحا كرصم بولک هلارکسع نیعا ن هره ندنفرط
 یسابهلا طاص ن تاللاد,2 هب رب بولواروم اء هماظن ىد هبقن رفا ندنآ
 یردارپ كدیشر هنر و لع ندنفوخ یبورخ هدنرخاوا ۱۷۸ یدلوا

 ستم یبیسلا نبا ویک یسودن کس یدلوا یدهلا نب هللا دبع
 ` قاع نی یسوم هددیلا هدد هن رب ل رع هدآ زوط ر دنعا بص

 : هرخ الایذاج ق یدهلان هللاد ع هني هب ر ۱۷۹ هنس ناضهر ی

 نی لیععسا هنبرب ی دردنوک سام یهسامح نیدواد هعفدوب ۱۸۰ هنس

 بحاص نالا حصو عیعش ۱۸۱ هنس ناضمر ىف یسابعلا لاص

 لیععسا هن رپ ر دشا تبح هپ ودنکم صم لها بولوا هسوگ تور
 لصد ن ثال هنر ۱۸۲ هنس هرخالا ی ذاج یف یسابعلا یسع نا

 ی و دنک نس هلن رخ رمصم هنس ره هدنندم ۱۸۴۳ هنس ناضمر یت

 ب اوایسابعلالیعاعسا نیدجا هنب رب یدردنا هتب زخ ملسا بور هک هدادعب

 نابعش یف یسابعلا دح نب هللا دبع هن رب و لزع ه دیا یکیاو هنس يکيا
 لزرع ۱۹۰ هنس ناشمر ین ليج نی نیسح هنن رب ن دنلرع ۱۸۹ هنس

 2 نسح هن رب و لرع ۱۹۲ هس لوالاعیر ین مهاد ْضف كلام هنر و



CAD 

 هش رو لزع هدنس هدءهلاید ۱۶۶ ۍدلبا تدوع هریصم هت هدر

 لقن هی هتي رفا هدنرو رم یآ جواو هنسی دي یدلکیلهملا ةص بق نیدیزب

 نب نجلا دبع نب هللا دبع هد ۱۰۲ هارو ١ یدلک خدخ نب هی وم
 یالنعسا ی لع ن یسوم هنن رب بواوا توف هدنرو ره هنس قم یکا

 هدنروم یایباو هنس ییا یدلقررقمو ابا یتا هفیلخ یدهم نیکعا

 یا د تولک یک نامل یسع هدنس ها ید 8 ندتل رع

 محطاو یسوادازا لروصتم رتعحوبا هنر و لرع یدلوا هدنزورح ۱3

 لا ییاکشییاها هدنرو رح یاترد یدلوا یلاو هرصم هدنسلو الایداج

 بواکیغزلا دز نب روصنم یس اط كن هنیلخ ی دهم هن رب و لزع
 یرواستلادوادنب ی اصوبا هن رب و ل رع هدنرو ریآکیا خدلوا
 تواوا لصالا کر یتانا كهبلا یوم یدلوا یلاو هدنحما هد-لا ید

 یدا م دا بنهم تباع و رداهب و عین شموب و شعوط هدرواست
 عیاض یلالخرب كوکر ه نوسم درق یتناکد اک ری هدنتموکح نامز

 هلا ق بودا هيت ويد ماض نب هسرولوا  Ùكدرفر و رلبدحا هل وب ھه

 هدنمر ۱۸۶ هش رو لزع هدنرو رح هنس یکیا یدلوا فلت یتشرپ

 نی مهارا هد ۱۸۵ هنیریو لزع هد هنسرپ یدلوایعیمتلادوس نب لاس

 هددبعص ناو رح ن بعصع ن هیحد هدننامز كلوب یدلوا یسابعلا خاص

 طب ی دیعص نوت هل اس یامعا كعهاراو حج ورخ هلا تفالخیاوع د

 زول هش رو لزح ندرصم هللا عش لزع یا ی دهم مرجالد یدتا

 بواک هر صم یسوم ىدا بصذ ی صم نب یسوم هدنس ها یذ ید شا
 لوتتم هدکنجوبو یدراو هن رارزوا هلبا یرلغیا نایصعیسبلاها فوح
 یراکب یردارب یدلوا ورع ن هما صع هدالاوش ۱۰۸ هغ رب بولوا

 فسو ندنفرط هیحد بوردنوک هش رزواهیحد ندا ج ورخ هددیعص

 قادر رب یسکیا هدتفو كنح ی داک وشراق و مار صد نا

 رلیدلوا مزرهنع ندر رگ یا بودا لتف هلا قارزح  ۱٩هدنمرګ

 هن رزوا یراخهبحد یدنکیسایعاا خاص ن لصف ندنلرع هماصع

 یتعوطقم سارو باص هدرصم نسهنجو لتقو ذخا بوردنوکر کسع
 هرو نم هنس ردشعا ان فی رشاعماجر هدطاطس یدلیالاسرا هدادعب

 یدئلوا بصذیساملا نایلسن لع ندنفرط یدهم ه و لزرع هدن

E ) یر 
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 النسا هرصع لحاوسیس هر مود هدنناز كلو یداوا ما دلاخنا

 RES SLL ةد ند رع هدنرو رح یا ید رابذتا تراسخ قوحو

 ۰ صح هنر كناو لدن هپ هيمن رفا هدنرو رح هنس شب یدلوا ناوفص نیا
 هدشب یرکیزو ندنفرط كاللادبع نیدیلوندنل رع كلا یدلوا دیلولانآ

۶ 
 0 1 نت هدیمرکد زول ندنفرط ناورح ند رع ید كنا اطعی یسع

 هنر و در یا بودا موسس صع لها هدنرو رح یارب تولوا هه اتع

 ١ هدتاوررپ و قلا رایدتا بصنیصفح ق.سا “لاو هلغلوب هدنا تقولوا
 زون هلارا ك یدب لهس ن, هروح ندنفرط ناور هدنرورم یآیکیا

 , قوق «رهش تلفات )بروز ی دلکهرصم هدنمرح رکس یرکب
 تطاطتقف بور و ناما هل ایربخ نایتسا یدزوب یرانا هروح رلیدتسا

 ذخا هلعطاب یرلتلوا داسف ًاثنم هدقدشروطوا قلخ مات یدنوقهنجراخ

 یخدلوا هدر زوتوازوب ردشعا لتف یخ دیصفح هدتاور ضءب لتقو

 نوا ی دوا بصن ندنفرظ ناو رح هللادبع نب هرم هش رو ل زع

 3 ناو من: تالاا درع هدهرول نح ۳ هار بولوا توف هرکصندآ

 هد ۱۳۲ بولفا ضرتنم,هیما نب تلود هدنتقو كلوب یدک یسوم
  تاللادبع هيلا یومو لتفو ذخا هدهدلب ماتر صو ندناعارمصم ناو ره

 ءال ( فرح ی درد ) یدئلوا ذخا هلیعاتاو دالوا هم اب جد

 ندرلفرطهیسابع ادعا ردهدنرکد رلنوایاو هرصع ندنرلفرط هیسابع

 ا نالوا هعلح ددلوا سابع نب هللا دبعنب ییعنب خاص هرصع

 دیحوت هب و دنک اعم دیش رفاورصم هدنمرخ چ وازوئوازوب رد ردارب

 یتاجر ادب زب نبتاللادبع هنیرب ولقن هنیطسلف هدنرومع یآیتلا بوتلوا

 رد هرزوا قلوا لیکو ندنفرط اص تاللا دبع هدعاور ضءب یدلوا

 بودا تدوع هرصم تلانادنب اص هدیتلازوتوازو هدنرو ره هنس چ وا

 هنس قم ج وا یدلوا تاللا دبع هيلا یوم لس رارکت هن ر طبض هنسرپ

 یا واو هنسرپ یدلوا هنيېع نب بکن ب یسوم هدرب قرقزوب هن رپ و لزع
 یا و ا یداوا یعارطلا ثعشالا ن دج ن دل رع هدنرورح
 هرو نح د:س بولوا الو ن دیج هدجوا قرفزوب ندنلرع هدنرو ره

 هدهیش رفا بوراو ندنا بولکرصم هللارکسع كب یمرکب هدنسهایذ
 ! لافنودنک و ناب رپ نب رکسع كایجراخ باطخاوبا ندا ج ورح
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 نی هللادبعو لرع فو ی اله دز هدنردشّقلا یدلواهملع نبذ ز نبا

 هدناعشو بصل هبعع ناز دعلآ دع هدتاوررپ و نجرادبع ندنفرطرب زا

 سصع هل ارکسع مع ظع هدشل ا کلان ناوم هدعب یدلوا لخاد

 بوزو و یدشوک ود هلانجرادبع هدلګ مات هب رطم بولک هن رزوا
 یزلادبع یلبغوا هش رزوا بودا طب یرصعو یدروحاق 4 هکم

 هلا ر ام :ردنردپ در ادق برغر رادو لاو
 تواوا یسلاورصم هنس یر کن اد اللا دبع یردارب هدشل را راک

 هدتلا ناک هن ر ردشلوا توقا هدرصم هدنلوالا عر هرول نم ۹

 لوا یرتافد رص یدلبابصن لاو یهالادیع لغو ایدنک تاللادبع
 هب ی رعهلیایرحا كن ردپ هلا یوم تواواهش رزو اییاس] ی طب .ق هک هتفو

 د نرد ز دفا 2 ےظع هدرصم هدنتفو كنو ی دلبا لب وک

 1 نب هرق ندنفرط دلو هشر و لزرع هدن اسعط بودا تموکح

 ناتسنعط تویلنلا تموکح هنس قلا یدیا لاطو قس اف یدلوایب دین |

 نب تاللادبع ندنفرط كاللادبع ني ناول“ هن رب هدقدلوا ك اله هدتلا

 ۳ ی دبا یحاص كولس نسحو لق أع یدنلوا بصا یھ هل | و

 ندنفرط زب رعلادبع ن ؛ رع هن رب و لزرع هدزوعط ناسعط هرکصتد هتم

 قم یا قدم یدیا هسا نسحو رادند یدلوالبحرش نب بونا

 ندندرط كالا د.ع نب دز هش رپ تولوا تو هدنناضمر ر زو ردهنس

 هستلانا هبش رفا هبلایوم هدنرخآیکیازوب یدلوا یلکلاناوفصنب مشب
 لزرع یدلوا هد-نب زو یدلوا ناوفصنب هطنح یردارب هنر و لفن

 ندتفرط ماسه كاللادع ند ح یردار كکلادبع ن ماشه هنر و

 2 1یکا هل-لوا فداصم هنمادا اب و مظعر یودق ۳ ا بصا

 هدشب زول هش رب بودنا افهتسا ندرصم تلااو رارق ههاش هدنروح

 صفح هش ر بودا افعتسا داوا هد: رکسزوب یداوا فسوب نب رج

 ییاکش كهالادبع یسلاو هیش رفا هدنرورم هتفهیکا یدک دیاولا نیا

 یدلواهعایر ن تاللا دبع هدهب ا هءذد هت رب و لزرع یخ دلوا هل ایس

 رهش فصتعو لخاد هدلاح ینیدلوا ه:سخ هرم هدنمرج زوعطزو

 هنسزوعط یدلواهعافر ندیلو یردار هر بولوا توف هدروک ذم

 نجرادبع هددنوازوب ندنفرطماشه ها رب و تو هدنرو رص یاسا
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 هکمرب و دوس هدان ز هرکص ن دنس یک هکر دکمولعم بوقاب هنن زو لورع

 باوجدر ود ردشلاق جا یراقالغوا نکل معن هدنرلفدرو ويد ی دلشاب

 ندراصنا هن رو لزع هدیلع تفالخ لوا هد هنس ییا زوتوا یدانا

 هدنرو رح یا نرد ی دنلوا بصا یزرلا :دابع یا نب دعس نب سقف

 باصا یدیشهلوارکد هدالاب ینیدنلوا لزع هللا هلیسورپ ندنفرط هبواعم
 ردشنلوا توف هدزوّعط یللا ب واوا والود ینعسو رب دمو لقاع ندعارک

 هدنناضهر ید زوئوا ندنفرط یراترضح ىلع مامارکب ییآنب د هنر

 رکب یبا نب دڅ بواک صاعلا نب ورع ځد ندنفرط هیوعم بواوا لصاو
 ذخا ینآ ےدخ نب هیوعم هدکدلبا رارف امر هتم دج یدلبا هلاقم هلی
 ندنفرط افلخ ى دابا رانا قارحا بو وق هنعا كنس هشالراجر و

 ند-ف رط هیماونب ( فرح یعجوا ) یدلوا نخ هدنو ءالو نالوا

 ندنفرط هی وعم هدرکس زووا ادا رد ه دنرکذ رال وا یسلاو صم

 حورخ هب وعم هرزوا ییيدنلوا رک ذ هدالاب ارز ی دلوا صاسلا نب ورع

 هسرر ویدبآ ۱۱ صق بد ودتک یفالخ بودنا مکح هدنیفص یتا هدک دعا

 لوا یدبا شا دعو كا ه جوت هیاودنکهبا لوصح یرصم تلاا

 ورعهءهدو یدلبا هیجوت یرمصم هورع بواوا هداد رارق هتیرزوا دعو
 توف یس ههک رطف دیع هرکص ندتموکح یآ کسو هنس شب هدرصم

 شعب یدلبا جارخا هب الصمو لس نس هزانح هللا دبع یلغوا بولوا

 یسیرب ره هکر اربد هن راک دی رفص ویدراهب ردع یتونلا یسولط راهب
 یاموب ود ر دیم س لالا تب هللا دع ییغوا رولآ یرصم بدرا یا

  قرقه رب یدلباضبق هب یربمو یدلکمدآ ندنفرط هی وعم بویلبالوبق
 هد هر دنکسا هدنرد قرف بولوانایتسییا ن هعع یردار كله وعم هدجوا

 رثک نا نالوا حصا نکل زردیا تیاور هلب وب یصوصخوپ یدلوا توف

 ورگ ک هللادبع یلغوا ندنفرط هیوعم هنب رب ورع هرزوا ییاورربثا ناو

 جدخ نب هي وعم ین اق ك رکب یبا نب دم هنری و لزع ه دیدی قرق بولوا
 رصع یراصتالا دلع ملح ن دناصصا هنن رب و لزرع هدیللا ردشلوا

 یا شعلا ی دلوا رتسم هنس یکا نوا بولوا یلاو اعم هب هن رفاو

 راشم یدلوا توف هدرمصم ه دنتقو هر وع» نیدنرب هدنس هدععاا ید

 دیعس ندنفرط دزب هنرب ردشلو عوفو هدنرعش لاس یتدالو كهللا
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 لاخ دا هلص جد رالع نالا هونعو رليدعيح هر ط ندو 3 توآآ

 تواوا عج مالسا 5 ندنا ی دلیق لوبد یمد یس هلج توئلوا

 رداح كل ورع ىس هیعسل بیس راب دل ق تعاقا هدناو انب قبره ش طاطس

 هعل رار د طاطسف هرداح هګ رعارز ردیفهدنلوا ا رهش هلع ییددروف

 ردفورعءو دوجوم مولا هکیدلیق انب دهر صاعلا نب ورع « دنرب رداح
 یالسا دونح هدهار ی انا بودا تعزع هنیرزوا هر ردنکسا ورع هدا

 هدقداوا لصاو لر هدیا ناشر یرارشا هورک ندبا عم نوا عنم

 یدارپ و سنی باوج ن دتفرط ودع نکل ی دنا ےص باط سف وقم
 لقره نالوا یردک لر هلج هنهورک مالسا لهاوب هتءوق ودنکر وفس

 هدک دید هدا ےلس یراصح زرواهلوا رادیاب هعز یدعهژوا مرغ

 جوا ورع مرجال رلیدرورلباوج ظرلخ هوقم بویممسوک اضر نیکر شم
 یاوما ی ه دنا تولا ی هعلق هلا شی ورو هرکص ند ر

 نيتسا بور و نوا ك یا نوا سقوقم هکر ید راّصءب یدلبا مابتعا

 هدعب ی دلوا هخاصم هرزوا قلوا معم ه دناکم ناسا بوفیح ندرهش

 تویلواسسم رفظ نکل یدرد و ک رکسع كولب ر هنتکلع هب و ورع

 یافلخ ( فرح یخکیا ) رابدتا تدوع احورح ندنجنز قوا یس هجن
 سصم ادتا جعل دعب رد هدنرک ذ راتلوا یسلاو رصم « دنمانا ن دشار

 كت رح هکر دبارکذ هدططخ یزب رقم ردص اهلا نب ورع نالوا یسللاو

 طاطسفو یدلب محف ی رمص» صاءاانورگ ینوک هعج هدنسهنس یھ رکی

 ءارمصم لقا هکی دنلوا بصن ىلا و هرصع ملقا بودا اش نی رهش

  ۰كنرعم هدعب ردکد هر هقرب ند هلا یضرعو كد هئاوسا ن دذه رع لوط

 رکی
 بودا تم وکح ہ درصم هنس یکیا نوا ی دنلوا بص یلاو حرس ییا

 هعفدرپ انا جد « دنتقو كلو هر ردنکسا هکر د رل صعب رذشلوا حودع

 یکلع هک یسازغ هه رقا یرب ردخابا ار یظع جواردنهلوا حج ةونع

 لصاو نیکد هب هلقم دات هکیسارغ هرواسا ید یر یدلبا لتق یربحرح

Eن هللا دبع هنر و لزعورځ « دنتف الخ ن  

 ٤ قاق اعود هدانز ید هراب زوج وا لس هرفک مور يدرب ردشلوا .

 رەھ جارخ هدّتفو كلو یدیاهلب یسو دن ك ريق زک ول كلوا هلا

 ناعع نرضح نوار تح رددوا علا هراند كم هرک كب ترد نوا



 شر

(A) 
 كالن یطسو "هلو ارغص هلو اربک "هل رد هدنولفاربص+ صااخ

 فاوح هسیا سیبلب ر وانپ د هب رغ هفرط لوا هکر د هدنفرط برغ
 هدنناب یلاوحا لیصافتراسو هينا بئارغو باع لرمصم ردندنسهیحان
 كايطوسو یططخ كن زب رقم رد شوا فیت راباتکل صفملقتسم

 هدتفالخ ر ع ترضح ادا یرصم یکه رهاز موجو یس هرضاجا نسج

 یدلبا من صاعاا نب و رع هدنلاسیخلا نوا هدتاورر و یعهرکب كنرعه

 مدقم ندنسذنس ط3رصم محف هکر د بودیا حجرا ی ینات لوق رثا نبا
 اد هر هرونع هندم هل ارد صاءلانب ورع یس هنس ط ارز ردوللوا

 هی ردنکسا فو هدیع ر کد سصع 2 ید هدتاور عد رددوا

 رکی

 یصاعلا ن و رع الواو تم اقا هدنا نوک حاقر بولا قل رس سدق رج

 ماوعلا نب رب ز ه دسعب لاسرا هلبا نیلسم رب اسو مارک باعصا ولبرپ

 تررصح هک ردشلوا هنوکو یف ی رد هرزوا قلوا هل ی

 نالوا یک اح رمصم ہ دنرللوصو ی دابا بیقعآ اک | ید قیرلت مضح

 هللا یرارکسع فتسا یکیدردنوک سقوقم ند هب ردنکسا هللا مارحوبا
 ريمي بورغاح هنادہم یرلنا ادا صاعلا هر ور سق را, دلک هب هلناعم

 نیرلتصو نالوا هدنعحرصم لها هتببس رحاه كمالسلاو ةولصلا هيلع

 ن سم ا ا یکعا موع هرس نوجما تصو لواو ی دلبا دارا

 هل وب رلنا ه دک دید 2 دا تحار بو ها لوبق ی هب رج د وخا کال وا

 هدعاسم هز یدعا ا تاعا رم هسوک یریع ندرآربمغ هتارف ندوازوا .

 یک منیزسو رع هدن راک دید م ه دیا هظح الم یصوصخ وب ب وراو هلا

 هلا یرلعا اجر یدید تلهم نوک چ وا هرس هتشا "ریس نیا دلا ییدآ

 ۱ هدن رک دانا عالبا دسق ووم یربخوب توراو یدرسوک هدعاسمیخد هنوکرب

 دم رب ورع هدنم امت تدم ی دریو رارق هکنجو ی دابا افصا ن اتاق

 بولبربق یغ وچ جد كنب رکسعو یدنلوا لتق سقوقم ب وصاب یران
 ههر بوی روب هنرزوا سعتنیع هللا رب ز ورع ن دنا رلیدلوا ناشو رپ
 هن رز وا هب ر دنکسا یکل ام ن ف وعو هنب رزوا امرف یابصلا نب

 یلاحو هرفک ی دقیج هنب رزوا راوبد ریز هدنسانلا هرصاح یدردنوک
 درب ز رایدعا ناهتسا ن دورعو رلردحآ یب وق ن دیغاشا بوروک

 ەرەك ورع هرکصادنا ی دلبا ط.ض هو ىلع رادههر بونا ندراود
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 ندلا باهش هدعب ی دلیق مارآ هدنرهش روواهلو یدلبا رابتخا رارف

 یهلودلاجاتهدنسهعاقروواهل بوش را كرهدیا حن رارهشدنهرر رر

 لوفشم هشونو شبع یر ندالک هروواهل هلودلا ج ات یدلبا هرصاع

 هرزوا فعض یلاوحا مرجالف یدیا هرزوالفاغت ن دت کلم ردت تولوا

 یراصح هدنسهنس زوعط شع زویشب هل اناما بویههلوا رادیاب هلغلوا

 ٹایغ یردارب ب وت وط هلی اشمارهب یلغوا ینا باهش یدلیا میلس.ت
 هروک هلوذو سب یدتاسح هد هعلقرب ییرب ره یخدلوا لاسرا هنیدلا

 هدزکس ناسکس زویشب ه دعب رولوا شلوا هدهروب نم هنس یرلضارقنا
 یارا ناهح رلد دلوا ل وتعم هدر هداف یرافدلوا سو ج د یسکدا

 هکر دروکذم هدروکذ م بانکه نب نکلردروطسم هرزوا لاوموب هدب رافغ

 هلوا شعا سولح هدنرهس روواهل ه دنه بویلوا كلام هب هنرغ هاشکلم

 رانو هکر د هدنرکذنولوطیب ندهیسابع ع ورف (هرتفیعْسب ) اعا هللاو
 رد ه-ن رزوا دصعم ر و ناونعرپ هرعف ول رد ر-ثعا نطاست هدرصع

 ران دا حک ادعا ین ا ندمالسا لهاو یت اب كنولفا رصء ( ناونع)

 فرح قلا هدنناب رلندیا تموکح هدنا ههلک هن روهظ نولوط ن دجاو

 مولعم ردهدنرک ذ راندا 2 یناورصء ( لوا فرح ) رده رزوا
 یدالبرکآ رکر رسا لیلا رب ند هیفرع 2 ةا یظل رصع هکنوسلوا

 تارخ مان امرف سلام فرط ردشلواعقاو ہد انو یاثند هیقیقح ملاقا

 كد هندودح هر ون هدننسهقر و هی ردنکسا یس رغ فرطو هحنراو هرهش

 رد ررانک هب و هج راو همزلق رګ ین وج فرط بودا هطاحا مور رګ

 بوئود ندنا رد هج راو هلارسا نب هت ن دمزاقرګ یسقرش فرط

 یرهش فنم ندعدق یکللا ةدع اق كيلفا و رولوا یهتنم هعور رګ

 هکردب رهش هرهاق مویلا ی دلوا كالاراد طاط.ف هدیمالسسا حت بولوا
 فورعواس یدلیق ان كب رهوح یرکسعرس كند, بت هللا نیدل رعم یا

 انسا ناوسا طویسا تنمرا سصقا صوق ط9 ردرلنو یررهش

 رانوب رصوب موف بصخ نبا ذبنم انصنا نوا جینوبا طولفتم

 دیشسرو طایمدو هر ردنکسا ردشلوا عقاو هدالعا دیعص هلج

 کد قآ هلج رلنوپ زربد رد هدنا سونیلاحرمق هکر هش بارخ > مان امرقو

 رانو سنیعو سئو طاطسوو فم ردشاوا عفاو هدیلح اس



 (بدر
 یراصح نامه ردق و ماع>ا كىك نوئود ندعا 2 ی هعلقوب نا

 هسرسا تکاع هنوک هل بورب و ىع رق هنلغوا كهاشورسخو كدیا لست
 هلا تغارف ندتتطلس بودا رادعو وند مر هدا نييه صاخ هک

 هداداضرورسخ یدید نوسوقوا هنعسا ندلا ثایغ مردار هبطخ

 كرهش بولوا رطضم مالا ةبف اع یدلوا دنع لادحو كنج بویلوا
 هرلنا نیدلا باهش ی دلبا لاسرا هلط ناما نیدلا باهش یسضاق

 بود اط ضن دلاںاهش یب هعلق یدقیحند ةعلق هاشور مسخ بور وناما

 نیدلاثایغ ءرکصندکد تا ٹکم مرکموزعم هدنلاب كرلنا ماا جاقرپ ورمسخ
 هلا هاشکلم یلغوا ینا باهش هلکلک مدآ هنیلط هاش ورسخ ن دنفرط

 ضرع ندنفرط ی ردب لغ وا كنئسود رب نکردیک هدلوب یدتا لاسرا

 رهدلا عمرد چ هکنس هر د هکر رد اکا ورسخ هدقدشلوب بواک هلا تبح

 * تالام ماناراذلادهمک ساو *# یدانا داشنا سو و یدید# ارادامتیک

 هدراقدلوب لوصو هن دلا ثایغ * لس السلا باقر تطاحا نکلو

 . كنيکتکس لا ورسخ دعبنم یدردلاق هیدعلق بویهردشولو هی ودنک
 00۰ یراضارقنا هروک هتاور رو ۳۳ یراتلود ءادتا یدلوا یرخا

 کولسو ترس كرلنو رولوا شوا هنس ۱۸۶ یراتنطاس تدمو

 تولوا هددنسد و ںوخ تاغب یروطو زرط دوخت هدنراگ ااصوصخ

 بحاص رابدنارلهاشدان داعنمو حیطم هن رش عرشو بح هبالع یس هلج

 ردرلشعا ناب ورک ذ هرزوا لاونهوب یس الف نادسارخ هکر د لماکلا

 رارقرب هدننطاس تخت هاش ورمسخ هد ۰06 هرزوا لوق رخ آ ضعب نکل

 هاش ورخ نب (ماشکلم هلودلا جات) يلغوا هنب رب بولوا توف نکیا
 تخننیکتکسن دوج ن دوعسع ن ےھاربا نب دوعسم ی هاشمارهب نا
 نیدلا ءالع یهاشداب هب روغ دا دندمر یدلنا سولج هت طاس

 ندنامز هجن وب كنیکتکبس لآ هلبا ماع كرادت بودیا عج نی رکسع نیسح
 تکا لوا ی دلبا هرصاح ب راه غ هت رغ یراکدندنا هاکتسخ یرب
 تدور هدانز كپ هد هروب نح هنس ادعام ندنغیدلوایقات شق هدئلصا

 یرورض نيسح نیدلا ءالع ب ووا نکع رارق نیغلوا نارا و فرو

 بوک رارکت هدهد ی دتک هلتیالو نوئود هدننآ رقص هدنس هنس 1
 هناتس دره هلو دلا جانبودا ذخا ندنلا هلودلا حات نبرهش هزرع هد دعقو وب

 نا تا و تم اب

 تست ین ها س



(Ce 
 یع وع ریس یودتا اط هباناعر ب ولوا هرزوا 0 ایصع ۵ اشمارهب

 ی لو هاسارح ورکر س بوردا وقع ر هرزوا كمعا جدر, و

 ندلاءالع نالوا هاشداب ادا ندرلنا توداروهظ لود هر روغ هدانناو

 نامرک نالوا هدنسارادنه هلباهلرغ مارهب یدلک ههنرغ هلا رکسع مظع

 نامرک بولوا هت اط مان ناغبا یسلاها كلوب ىدا رارف هن رهش

 تلاعسا سلاھاو طض ی هز رگ نیدلاءالع سد رداکد ملقا ی راکدید

 یدتک هشالو یدنکو بص لاو هدنا 1 هلو دلا فیس یردارپ بودا

 سابلارلتءاخرخاف هننارعاو رلما کا یتشاک هتالو لها د نیدلا فیس

 طبط بالو لک هعارهب یسلاها هنرغ هدقدنامقرلوب بوش ربا اتش ید
 توتوط دلا فیس قلخ یدلک ه هنرغ مارهب هژبایرلهردنوک رخ وب د هلا

 دعا رمه ذل ۵ دنکا كل رهش  oکوو كندلا ءاابع هعفو و رلب دا باص

O4۸ یدلبا ترشاسم داعج و سرخ هرزوا ظ.ع " ص لاک ه دق دلوا 

  ۲ع یک هري سلا نسح لداعو ع یدلوا توق 3 مارهب هدیحر

 رداو بودا رلارع هدنه رل,دیا ۵ رزوا تحار یا ۵ کا تواوا 0 اشداب

 جرات ( هاشورمسخ هل ودلا رمهظ ) یلغوا هنر ردا حق كلا

 هلارکسع ندلاءالع یدلوا هاشداب هدرو کحذم  NSهلو دلار مھ ظ

 کا ق:ردارو کاک ف هرغ نوک وا هلود) | ءاالع ی د> او هروواهل

 ییددلوا تولصم كن ردار و یی رآ هلو لتفو دخ | یر واع ك دا

 بی رخت یی راهب رت كنک ولم هینیکتکبسو ی الج هجن قسد و یب هلع
  ۱یرلتروع ك دا عت 1 دتسااع بودا كيسا ی و كن ردارپ امدعمو

 هرکصند هعقووب ی دلبا ك اله هلهجواوا سبح هدنگا ماجر بوئوط
 راو ك دنسلاها هن نڪو رک لوا بقلم هلا یل ز وساهح نیدلا ءالع

 ییدرووک بودلکوب هرلنا ندنغارمط كن هنرغ بوروتوکه جس هل یک

 اضتقالاب ندلا ءالع هدانئاوب رديقاب ن الا هکر دشغاانن هعلقرب هللا قاربط
 رکید نحو هاشد اپ نیدلا ثایغ یردارب هش رر بوکچ لا ندنتطاس

 لاسرا نوجا قلو یهاش ورا دره ییدلا تب اهن یردار

 هکی دردنوک رخ هورسخ لا یسلاها دعاقو ی دلا هرصاح ۵ دیس دعاق

(FR) ) یر 
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 ی داق بورك هلا تاليف ل و نالوا « دنس هب اثم یرادرمسل الیفو

 هلفاوا مرهنع ییالا رالف مرج الف ی د-ا لتف جد لف ییاو یدراد
 زویشب رکسو رارف هناتسدنه هاشن السرا بور دنود زوب جد رکسع راس

 كن رلهاشداب هینیکتکبس یدلوالخاد هبهنزغ نوک یبمهرکب كنلاوش نوا

 یر هنیزخ هلج بواوا یر هعلق نیتمرب هد هذ اسم خحسرف زوقط هپ هن رغ
 هاشعارهب نکا لک د روصتم لوصو هب هعلق لوا هلا قیرطر یدنا هدنا

 یرللواسو ها یتوناخ كهاشما رهیو یردار كراج رهاط ندنعابتا

 هن راظ:عسءو هت رادزد كنهعلق رلنا هرکص ندنمارهنا كهاشنالسرا هلا

 هرکس یهعلق لادحو كنج یب بودا مار هلا هلیج دیعاومو لاوما لذب

 ہہو یربغ ن دهللا ینبرصح و دح كننارخ یک دنا رلیدلیا ماسق
 نواو یږیاران د كږپ هرک ك یب یکیایی كنب رب هیدقیچ جان شب یدرابب
 هاهن یخ دیابنا یدلوا بصق هرج هلملاب نیسو نیرز تخت یدب
 یر هم مس نالوا هدنراراوید كن هرامالاراد تح رلب دلوا كالام هیایشا

 هدنراش هاشمارهب و یدلبا عنمرهس نکل رای دعا زاغآ هفمراب وق هلی

 هبطخ بوس رو هدا هک وا رجس نکررک هیهن رغ هرزوا قا ڈیم نالوا

 هاشمارهب هدعب ریس هدعب ,ووعلس دڅ ناطاس ه دعب هفیاخ ادتا ېچ د

 شغ وقوا هبطخ هسا رلیقو لسو هل رغ م دعم ندنوب ی دلوا هنعما

 نکا راو یر دق و توق ردقو كه اشکلم ناطلس قح ید لکد

 نیع ) سی ی درلبا عتم ینا كل ماظن ارب ز ی دعا عبط هص وصخوب

 سولج نوک ی رکی كللاوش ۰۱۰ دوعس نب ( هاشمارهب هلودلا
 هدنکو دتک هزاسارخرعسو كرادنرکسع هددنه هاشنالسرا هرکص ندک دعا

 یسودنک و م العا « رج یلاوحا مارهب ی دیروب هنیر زوا هنزغ رارکت
 هیوصسح یمارهب و ثکم یار بورک هی هن رغ نالسرا یدتنا افتخا
 ناناغوا بویم هلوا رادباب هلکعربارکسع ندنف ط رس نکیا لوغشم
 لوا بوراو هللا یرکسع رجس هاشمارهب ی دلبا رارف هن راغ اط

 هنب رگسع رس لرعس ین السرا ملا یرلا فی و یسلاها تکل#

 ندنلا بورب و لام رادقمرب مارهب یدتسیا كمروتوک هرس رلیدتبا لس
 نقدهنسهب ر كرد هدهن رغ بوغوب هدنس هرخالایذاج ۰۰۳ و یدلا

 هد ۹ یدیآ لزوک ندنس هلج كن رردارب بولوا هدتشاب ۲۷ یدلبا

 RRND ی ات ی ی یا Od aê. 00 TD رب
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 هنر كلا یصوصخ وب هنیدوعسم كج ورد رولوا ثعاب هلارسخ قوچ
 یکودتا راخدا لرکدادحا ج الع كلو نام ض راع هلکعا هلاوح

 یدیدرسردبال دب هثن راغ ناتس ره ش بو د| شه رکسع ینارخ

 شنا ارخ قهل وا راد ريخ ن دانعد وب کیم ع ۰ دک دید لزوک كپ د وعسه

 راشحا ن کل نلوا تعا امد نس هن رخ دا ضراع راددلوا هدنرکفاام ھل

 یایشا ا 0 هط است و تالا ںواک مدارب زککردتیا

 یدلوا نکاس رکسع و رادتا هرزوا لاوتمو ب ود كدا ا نوسرا

 نسحو یدرب و ماطذ هر هکس بول و رارفتسا هدنکلم دوعسم هرکصندنوب

 صیصخ هتدابع یی هطوارب هک هی وش یدلبا تکر ح هرزوایوقتو ولس
 هتدابع بوک یرلسابل ارعفو رک ۾ هطوالوا هدنرا هک هج بودا

 قلوا فذاو هلاوحا كءلخ ه رزوا یزرط ی دادحا ی درولوا لوغشم

 بولک قلاوحا كنسيدنفا لوق كن را ت روع هلفاوا یم اعا لاک هدنناب

 هد 40۳ هدهنارغ یتدالو یدلوا توف هد ۵۰۸ یدرلبا هدافا هودنک

 یلغوا « رزوا قصو هنر ر دشلوا هنس ٩ حالا لع یدمو ماو

 ناطاس ) یردار هدنرورح هنس رپ بولوا ( دازرش هلودلا لاک )
 یدا شا هدوجو ندنرف قوعس دواد هڪ )هاش نالسرا هلودلا

 یسودنکو سب> بوتوط هللا یژردارپ راسو جورخ هنب رزوا هلودلا لاک
 هاش ه دن اسارخ ب وج اق هاش مارهد یشادنرقرب قحا یدلبا سولج
 بوزان هما تعافش ههاشنالسرا نوحا كن ارهس نیکعا اجلا هرهس

 بولوا نامی ن زلسرا ید رو هن رزوا هز ج ریس هلغموا افصا

 بورد لوک وشراق هلبا هده رفاو یدیا یس هريش كرس هکینم هدلاو
 بسی ییراردارب ندنالسرا لغواا ا نکل یدتاافعتسا رج

 یشادنرف هلغلوا هدرزآ ن دنک دتا لت نیک بوکح لیم هنب رازوک كنك

 نیکما ارغا هنب رزوا كنا ی رتهسو یکن ن دنلغوا ه دک دش روک هلریهس

 كنح ليف یرک,زوور کسع كزوتوا هاشدالسرا یدشرا هللا باتش رس

 یدلوروقرازراک نادیمبویلو لر اق دنسارعص دابا ر هش حح“ رفر ه هنر غهلياروآ
 مرهنم رج“ هکیدلاق ز آ ندندش یرلموعه هنیحانح هاک و هباق ءاک كرالرف

 هرازادناربت یدبا ه دنس هرمسم رجس هکلضقلا وا یسلاو ناتج هلوا
 ی دب رو ورلبا هدا ځد یدنکنویلرعصا ود ل دنا ناشف شیزوک ك رالف



ELA. 
 رایقومطس ہد ءاوا شا وا هاشداب هن ر دوعسم مرد تفو ینیدلوا توف

 هقح الس ی دم۳ هراح هن نکل ی درازالوا رداق هکعا الیتسا هزمکللاع

 هدعب ر دشلوا لکنم قلا ن دنرالا ورك یکلاع لوا ب واوا هرزوا توق

 هدلماک كربثالا نا ( دوعس هلودلا ءالع) ندلالالج دیعسوا یلغوا

 هرزوا ےظ 2 نکل یدتا سولح « دنیحر ۶۸۱ هرزوا کودتا رکذ

  ۲لوا فیت هد دادغب هدننامز هبنیکتکیس اریز ردقلوا هدنلاوش
 یرکی كنلاوش 4۹۲ میهارا ناطاس هلودلاربهظ هکمدروک ه داتکرب
 یتدمو بیرق هب هنس چ وا شع نس هکد دلوا توف ینوک ی اص یعشب

 جعلاوا ه دیش ىدا هروب نص هنس ردشلوا هنسیکا قرق

 یینطاس كهبلا راشم یافوّم ند هیلخ ب واک هدادب لیععسا اک

 یدیشلرب و روشنم هلخلوا هدن-ءاجر قتلوا دیلقت هب هلودلا ءالع یلغوا

 دنشع یط ره مهاربا هک ردروکح ذم هدیاتکلوا هن ردیارپ رګ ود

 ۱ دی> ول هةوا قع 0 دانز ند هلج هناعوا مان دو یقنطلس ۵ دقدلوا

 دوو لا SI هی كا را هکم الع ر مان لفرد نکل یدالبا دا ص

 قګلوارادرخ ندانعمو یدیا هرزوا توادعو صب هدوګو صو صع

 ثعاب هنس وا ت ود بت كيهارا ويد نوسلوا ریذب تروص شاو

 كوهاربا قعلوا توف ن دعا تصو مهارا بو رعا راود قج هلوا

 یآر ار مان روصنم سصن وبا بقلم هلبا قا ضراع ندنصاوخ

 رد دقو هتشبا كسرسا ینطلسرکا هدوعس یدبا راو ناشیذریم ربدنو

 براک د تسلا ند رکسع ردلام لذب یالعورافیح ندلا كسرد |لامتارکا

 هلوا كسروا دعا دوشه هدکددروئلوا ات دارم کت را غدرد

 كار هاشدان هنفلخ رکسع ن دنفرط دوعسم نوفق ضراع یدد لی

 ناتسرهش كحوبد تالبوس هسدا هن نکیدا ره رسا كعا ف اعسا یدرکبلطم

 نرردار ضراع را دتا نذا هکغا تراغ قالو یغاتب ناکرزاب مان
 نخأ نس هلج بوراو كجود رر و ندا هاشداب نکسرروتک بوتوط

 لتف ید یرمصت ی ردارب بو دا لتف یرانا رر رر رلیدتا راضحاو

 سوکت هرودنک تنطاس بودیا جوز ی زد هاشکلم نالوا یسهحوزو

 نذاه رکسع نوعا یتراغ ناتسرهشرکا بورک هضرع ضرام هدقدلوا

 بویلک راج جد رب هرغالو بولوا روهشم هدقافا عینش لظوب رکسرریو

 ات یا بس

(0 
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 یدیا راورکسع روآ كنج ك نوا هدنحما یدلبا هرساح یهنتم دعلق

 نوک ی حر ییرکب كنب رفص ۶۷۲ بولوا للوئس«فوخ راک تبقاع

 ی هعاق مک سم هیاغلا ةباغرب مان لائور هديلا وطوا رلپد | میلست یراصح

 هدنف رطرب كن رادحرس دنه هدعب بودا حلر هد دش "هرسصاح ید

 یهاشداپ ات هدمانالا ٤ دو هکندآ راو هقن اطر نادراناسارخ

 كولم هرلناو یدبا شابا ن اکسا هراب د لوا یتیدادجا كرلنا بایتسارفا

 هن رزوا كراتا میهاربا ی دیغو کودتا ضرعت ا ندعالسا

 هم الساو ی دلا رسا كب زوب و ی درویک ندعلق نس هجن بوراو
 حرف فص یرطق هدنس هعلقر كرلتو یدلبا قیرفت هکلاع یی رلتلک

 ررولا ن دنا ن زوص هلج هعاق لها مولعمات یرعق هکیدیا راو ضوحرب

 ه-الورپ مان هرو هدنسارا ج ییا ہدعب یدزلوا رهاط یت اصن الصاو

 هدنا یا چ وا بوشب را هللا تجز تباغ هلغلوا ت ابقع ه دنرالوپ یدراو
 ناسکس زور د هدعب بواک هی هنرغ هلا راعشبب انغ هرکصندک دتا کم.

 ۷۰ 2 ی دلوا ت وف هدنکبا ناسقط ه داور صعب ۰ د جررب

 لضافو اع هلا راشم رد هرزوا قلوا زواصم یناسعط ه داور صعب

 هاشداب میدنو یر بحاص تاقدصلا رشک دهازو داع هاب تاادع

 یلغوا یدرالیق زاغ هلفان ق وجو رولوا ماص هدنابشو بجر بواوا
 یدنک لا ماطن هدروسول یدرب ویلا نب زق كه نا مد وسم

 تواوآ سلول سوح مهارا ردشعا ج رخ نوتا كب زو ن دام

 هلا تاقد ص رفاو جد فرش فععع رر دل طخ EY هد هنسره

 تو دنا عج Oe LAS ر یدردا لاسرا هب همرکم هکم

 بوزان دغاک رر هتلود نابعا كهاشكلم میهارا یدلبا دصق هب هرغ

 هللاءاشنا کیدا تباصا هدکعا كيرح هزع رزوا یهاشکم زمسهلوار
 هلرودنکو بدزر هدیامارکا هیافلا نوف ه زکه لج بوراتروق ندنلاكا یزس
 ليهارا ناسر هما یدردوک بودیارب رع تالک رعذم ینلوا یناقتا

 یدلوا شود هن روک كها کلم هدهاک دص بوراو هرزوا یشراء.س

 بوروک هاشکلم یدراقیج یرابوتکم هرکص ن درلتذا رفاو بوایتوطو
 نوسلوا نادرکور ن دن ملود نایعا بوئود هر ورک نارمحو هتسام د

 دو مدح رکا هکیدربد ی دالوا هدندیف باتع ید هب هسی وید
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 "رخ رخ نالوا یلاو هدنه هدعب ی داشیایرلنیالواو یدلک هبهنرغ بولا
 نکا یدلوا هدنساقلا كیا تقف اوم هپ ودنک ب وزاب همان هپ هسهآ مان

 یودلبا حوزت اهرک كلرغطو هنابعا نالوا هد هنرغ بویمری و اضر "ریخرخ
 وند نکیدلوا نیمه هنداسفردقوب تلئرغط نوت هنب رق كدوعسم ناطلس
 قافتالا ىلع بولوا فقاو هن را اطخ رانا هلکمردنوک راربخ ریمآ نعط

 كن هلجو عج قلو د ن ايعا ب واک نددنه ریخرخ رابدتا لتف یرغط

 یدوعسم ن ( دازخرف هلودلا فیس) نالوا سوبح هد هعلقر هللا قاقنا

 اظ 0 دک ددا قوس دواد رلیدلبا هاشدان هد ٤٤٤ بوراهیج

 هدعب یدزوب بوقیچ وش راق اکا ریخرخ ی دلک هنب رزوا هن رغ بوکچ
 مکحت بوقیج غ راساک یسباو رلیدردنوک رکسع هنن رزوا ناسارخ

  هدعب یدلوا راتفرک هلا یرلڈاب رکسع رک او مزهنم هرکص ن دکنح

 بوش را یدردنوک ندنرلبقع بودا عج ید رکسع رب ن السرا بلا
 یغراتسلک رلبدلوا راتفرک یساسور رکاو مرهنم یحدراتا هلت اقلا دەر

 هالت دن ۹ یدربدیک تعاخ بودا قالطا هدنرلکدروتک هدارخرف

 هصق نالوا هلا دوڅ ی دلوا توف قاعان زاا صاخ یالغ دو

 لق ینالغ جاقر نکبا هدماج هد 40۰ ردناسلا نع یتفتسمو روه شم

 ندنرزوا ی رلنا هل وب هلس یملق لدارخرف هله رایدلبا موه هنندصق

 لتق یخ درا اخ لوا رلیدتیا صیلخ بوش را یعابنا له یدلیا عفد
 تبقاع یدردنا دان قوچ قوج یوم هلودلا فیس هرکصندنوب رایدناوا
 ىدا هاشد اب رادندو ملحو رک یدلوا ت وف هدنرفص للا زوئرد

 راک تولوا هاشداب دوج ن دوعسم نب ( ےھارا هلودلاریهاخ ) هدعب

 ناسارخو یدابالولس هنکلسم ناسحاو فطاو هلءاعم نس> هرافصو
 ضرع رخآ هکلم نالو هدنلا كنب رب ره هلا قوس دواد یهاشداب

 ن دنفاصناو لمع ید كن سکبا انعموب رابدلوا هلاصم هرزوا كمعا

 یاشرب یربغ ن دلاجرو لام فالنا كنج هدوهس ارز ردشعا ت ان

 هندادجا ندنکلام دنه بودا عج ن نع مهار هدعا ردلکد دیفع

 یدلک هبهنرغ بودبا حت رهعلق مکعس» هراب حاقرب شمالوا ممسبم یف
 دزه هد هروب نه نس بوروک تقو هلفو كد هئس هنس 4۷۲ و

 ماندوخا عقاو هد هفاسم حرف یرک زوب ن دنس هعلق روواها هدنراد
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 بور ول لاح وب دنه 4 وله راس ربدتالتف ید ۵ ودنکو سس رکسع

 ناهفصا دودوم هدعبردنلوا اقنا هدنرلت الو بور ولامرادعهررب یرب ره

 هن رزوا رلیقوعلس لړ دادعسا ندنرلک اح ناتسربطو ناحرحو ناتو

 ضراع یط رم جوق هب ودنک هدک دتک هلح> عرب بوعیج ند هن رغو رفس

 ۲٩ یر یدلواتوف هدنسبمرکب كنبجر ۶۶۱ و ع وجر هب ورک بواوا

 دواد دودوهامدقم یدلوا دوعسم لغو ارضص هنن ر بولوا هنس ٩ یتدمو

 هرکصندنوک شب یداشاکهدوحو ندنادوهسو بول آب زد كنيقوعلس

 ی ( ىلع هلودلا ءاهب ) یسهجوع هنری و علخ یا قلخ هلفلوارمغص كپ

 یس هدلاو لدوعسم هیلاراشهویس هجوز دو دوم یردارپ رایدابا هاشدان

 سنح هدنس هعلق نیدنم لدودوم امدقم هرکصت دتفو زارب ی دا ج وز

 بودا ج ورخنیکتکسن دوڅ ن (درشرادبع هلودلا لاج ) کودتا

 هلودلا لاج هللا ند سثرلیضعب بقل كنوب ى دلا ندنلا كنا تكلم
 روصنم وا هلودلا دع نالوا حا نکل رار د رد هلودلا فس راضد و

 ندنیکنکبسلآ هدهروب نح هنس بولوا هاشداب ددتسهنس 44۶ ردقلوا

 هرکصتدیو ردشلوا لوتقم هلا یرکم لرفط بحاح هلا هی رفت نوا
 رتعءو یبجاح لدو دوم امدقم لرفطو یدلوا بقلم وند تهد رفاک لرفط

 مارا هدیشرلادبع یدلبا راتعا اکا ید دیش زاد هدعب ی دنا یدآ

 هلاولت اكو یدیدتارکسعرس كنان رزوا ههج الس یودنکبودنا

 لام لذب قعابتا هرکصن دنکم هدناتدمرب_یدلبارتعس یناتسه» بوراو

 هب دن رع هلا دصق ءوس هدیشرادیع بورد وا هب ودنک هللا دیعاومو

 لوزن هنارس هاشداب تواکلرفط ی دن ابق هب هعلق دیشرلادبع هدکد اک

 هللا د-یعو و دعو رازه توردنوکریخ هراثلوا هد هلق لرغط هرکص

 لتق هل هلباهسیک رفننوا ندر) هدارهشو یدلآ ندنرالا ید ڈا دع

 سبح هد هیخرب و ذخا ینا لرفط یدبا هسیک لقع یب و هیفسس یدابا
 رس د.شرلا دع هدقدلش اب هعم ان وا ناکحوحو بوط یسودنکو

 لر الا نا ناشوارک ذوب یدرابا نیس هاو تماهش بودیا

 یس هحوز كنيلع هلودلا ءاهب هکر بد یناثح نکل رديء دزاب هدلماک

 ید قوس دواد یردب و ك رح لرغط نوا ذخا ییماسعا كنحوز

 یرکسع لوا لرغط بوردنوک رکسعرفاو نوا یرطاخ كن هروب نح
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 لد وعسم تفاع بواوا سوشمو نم 2 تکلعروما یشانندنتهافس )تا

 یودنکو و یدزو ف یک رکسع دع هدن رو هل رغ تولک دود وم یغوا

 اد بوتوط یدنواشخ يلع ناو نیک شوناو یدجا لغواو

 رلوآ ااو هدذخا نبر دپ دو یییدالوا راس ادسعام ندیحزا دبع
 كد هدقدلوتوط دوعسح امدقم محرلا دبع یدلیا لتق هلا هسیاراو

 هژر واز یا تفو یییدروا هرب بول آ غ راص ندنشاب كنا یلغوا رب

 ك كيح را دبعمرج حالو یداش 2 ۶ وق هثشاب لد و ٤سم بول واو بولآ ییبراص

 بولت ناخو یوکرب , دودوم هل نالوا عدو یدلوا اک تیس ی یا

 ككا ده بش 2۳۲ و یدوق دانا حد یک سا

 یرصنوبا یریزو كن رد ( دودوم هلودلا باهش ) ی دلبا سواج
 لدع راهظاو تک رح هرزوایزرط هلو دلا نیع یدح بون دار رو

 ام دقم ی دابا ناسحاو  ISNیودتا لاسرا هده د وعم یردب

 عجرکسع ھند صو دود و» بواک هن الوم رد ردارب كدو دوم هکد و

 هل هدعب ی دنلوب تیم هدنشارف نوک جوا لناصا دیع نکا شتا

 هند رط دود وم یس هفناط رع ندرایقوعلس ی دلوا عیطم هدو دوم كل اع

 بوروس یارتا ی هدنرلما ید قلخ هاره بوردنوک یسلیایسانندفوخ

ES هتسحا وت ن اسارخ هد to رل دتا طوح نوعا دود ۰ یاره 

 یالسرا بلا ییغوا قوعلس دواد کوا ناسارخ نکل ئ درنو

 ك ولب رب هد هروب نه هن رلب دزوب قیرکسع یراق كلدودوم یدردنوک

 هلا یرلعا تراغو بهن ه دنسحاوت تسل ه رزوا یرلتداع یس هفناط رگ

CR یدروک ن رےلد عوج توردنوکر کسع هن رزوا الا دودوم 

 هلا یراغ اهرم اع نس هعلق روواهل یهاشداب د دعچ وا لدنه هد هروب نه

 دووسم  Aیر كرلهاتشداب حدعم ندراو کس یودردوک هءفد

 را فا ود یسکا نیکعا تعاطا دودومو تعارف 2 دنایصع

 هد هعلقر و رلب دزوب توراو هنکلاع كنس رب كرلنا رکسع ناراو یدا

 آب * و ولتآ 80 ۰۰ + یس هلج هکیدتا نایتسارل دنه د هرصاع ۷۰

 لوا بویمر واضر مالسا لها رابدید هرو ف ةو اک راد ا

 رفن كيشد ناثلو هددعلق و رايدر و راحات بویتسا یتکلم هلمطاب كهاشداب

 توراو هنا الو ید كنرعکا هد وا یداو صال یررمسا ناسم
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 لدومسم یتوک ی جج وا نوا رخ الا ميرو اسب یئارخ ن الق هدوربک
 هلبا روز نکل یدا عانتما دم رایدتا هاشداب اا یدح یردارب

 ندکنج مکح هللا نینلاخم بولاق هلیعا | یدنک دوعسم رلردریدت| لوق
 هرصاحینا یرگسع ادع یدنامههنن ۳۵ هلک, دامو یدلوا مرده ۵

 ی هر اکا دج رلید تا سبح هدقدقیح هلا ناما دوعسع هرکص بودنا

 هلکعد مردبا لاصیا اکس یکلایع لها هلا ثکم هدنا راو كسرداراتخا

 هدعب یدنلوا لاسرا هفرطلوا هللا مارکآ بودیارابتخا یی هعلق مانیدنک
 ینادوعسم بوردنوکه ګازويشب هدک دتسالام رادقمرب بوردنوکم دآ د
 رلاح نوک و كدا كالام هیدن نخ كوب كم ج وا نود بویلغا هدک دروک

 ید هلشم ن وتلا ك دم دانروتکب ولآ ف هاو یدید یدلوا هل و

 كنب ردب دجا یدلبا ضي وقت ههیفس ماندجا یبغوا نیروما دح هدعب

 كلرهم هن رخرب قیرهم كدح بود قاقتا هللا فسوب یسهحوع

 ات یم اخ هنرادزد هعلق یتیدلوا دوءسم بوراوو رایدلا هيس هن اه

 تورکو راددلا تصخر هلوخ د ود ردراو صوزوس هدوعسع بورتسوک

 ییغوا لدوعسم بولوا ردکم تباق هدک دتشیا دح رل دلبا لتقف یدوعسم

 یدالوا كنيکت لا كحوع یکیردب بوردنوک مدآ هناسارخ هدودوم

 همانوید یدرغو ماضر الصا مب نکل رابدتا لتقف نوا ین اق یراردپ

 نوسری و لقع هنونحم نالوا کو لغواو رع هنمشاشداب هللا دودوم یدزاب

 ناطلس یدزاب باوجوبد ردقوپ ه ابنشا هدنفج هلوا خو بقاع كراکوب
 دن همان بولوا هاشداپ الع بع لئاضف بحاص م رکو عج دوس

 تاثیهینا ناح رو اداتسا هکیدوعس«نوناق جزا ردشملوا فنصتراباک

 قوج هجابتحا باب را ردشقبا فيلات هنمان هیلاراشم هدنراتفموحت و هتهربم
 نداناعر ی دلا قدص» مهرد كي هرک كت هدناضعرر یدررب وهقدص

 روهشم کودتا رخ راث آهنو انب داعو دجاسم قوج نکزلالام الط
 هدیصر هرعاشرب تح یدردا ناسحار 1 مظع هیارعش ردمانا

 مهرد كي نوا تيب ره كنس هدیصق هنسب مغرب و نوتلا كب نوجا
 یقانمو جس یکلاع ی دا طاطخ لزوک ردروهشم یودلبا ناسحا

 هل وطت ردشملوا فنصت راپاک لفت سم هدننقاتم بولوا هاشداب رشک

 ییغواو ییلروعشس كد ردشلوا هنس ۱۱ یتدم ردقفو تج اح

 )۸( ( یر
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 نالوآ هدشن اب هرزوایرلیکشت كن ېلاها روباسن بوبارغوا هتم لوا لوب

 یدسعا رهق یراب روز بوراو هللا ناخ روباسبن راشو رکسع زویجوا
 ناجرج یتساد-عامو لتا ییغوح كن ژا روز رگ ںواک جد دوهسم

 ندا نایصعراهطا هدان و یدلبا ناکساو قد قل رفت  هنكلاعناتنسربطو

 هنما رم نیکا افعتسا هلرادا یلام نالوا 5 هدنتمذ یخدسو اق ناراد

 شع: ا نایصع دەب وک اک ن هلودلا ءالع یدنلیقررفم هدنم.همو دام

 ندنامفصا یا توراو یودج لهسوا مدعم ندزراکدوعسء نکل ىدا

 لاو دنه هد ۲٣# یدلبا لقن ههل زغو ذخا نرلباکو هنب خو دیع
 بواب زود جیا یدردنوکر کسع هن رزوا كنا دوعسم هلکعبا نایصع دج ا

 عقاو هدلع لوا ندنهاشداب هیطاهب ' یڈجاق یرغوط هناتلم هلبامدآرفاو

 لح اس یرلنا بولک رایک دک دالا بلطرلیک نوح رو رع یریکر ھن
 هرکصٹ راف دااقزسوصو جآ هدنا نوکزوةط رلبدقارب هب هطارب هرزواقلوا
 ع اخ ی د دجا یدروک ندعلق نس هلج توردنوکر کشع رادقعر

 قلود كدوعسم ندجراوخ ترک هدرانئاوب یدّتا لتف یتسودنکب وروک

 توام هتندب یدنک تلاع لوا كن هلودلا نیع ارز یدئوط زو هلالتخا

 | همااح لوا هرانلکم رکص ندودنک ی دنا یک ههاحرب شک: د بولیم

 ناسارخروما هدک دتک هدنه دوعوسم رابدم هدنا طرط تواک نوزواو لوب

 كب لرغظ هد 4۲٩ یدلواشوشم دنه هدک دلک هناسارخ تولوا لت

 هدن رکو هقجالش لیصف" یدلا نددوعسم کلام ناسارخ ینوچلس دڅ
 سا رخ هاب دوءبص هد 2۳۱ هکیدلوا یهنم اکا راک تمق اع رولک

 هب ه رغ هدلاوش هرو نم هتس بولوا سو ام ندنکلاع رهلا ءاروافو
 4 وا مرهنم هدناسارخ صعب یدو نسابس نالوا یرکسعرسو یدک

 یهفحالس هنارکسع رغآ یدودوم ییتوا بودناسحو ذخا نسا را

ut 4هد ۳ ی دردنوگ نوا در  ELSاإ بدم ر  

 E ید دوعسم ۳ ن ا ندرانآ راب دوام هن دص
 ا دنا هقچالس ندرلتد: ھو قه هل هددیه بولا رف دپ نحو

OERد رح بوج قت رهن نوعس یدابا تع رع  

 7 قافنا هلبارلاضعب ندنهلخ ورحا نیکتشونا هدکدروگیتیرادقعرب
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 یتا هلودلا نیع یدندبا رب زو بوراقیح ندسح ییدنع* فس وب ن دجا

 ىدا شع اسبح هاب هرداصء یی راد كب هرات شب هد +۱7 اهدقم

 قكلو رارفتساو لوصو هب هئرغ هد س هرخالا یذاچ ۶۲۲ دوعسم

 ناتسههودنسو ناتسدنهو هنرغو ناسارخ نولکرایعل:اندک و ام فارطا

 یدنقوا یسهبطخ هدنکلاملیطادالب و ناهفصاو یرو نارکمو نامرکو

 یدک هی رب یلغوا مان یسع تولوا توف یکاح نارکمو رت هداشناوب
 رکسع هنت اب كلا دوعسم نیکهبا اعلا هدوعنم توراو رکاسعلاوبا یردار

 طض یکلام رکاسءلا وبا بوشود یسع هدکنح یاتنا /یدردنوک بوُشوق

 یدلوانماض هکمرب و لام رادعمر و یدوقوا هبطخ هنسا دوعسو

 رک هنامرک هت دزوا ر املاک یا ند هي ول لا دوعسم هد هرول نه دن

 )تبع هندص قارع هد ۶ یداوا مرهنعرکسع ندیکب وردنوک

 نالوا یلاو وریندنن امز یردپ هدنکلامدنه هدقدلوادیعب ندهنرغ بوکح

 هر وک اک ن هلو دلا ءالع دوعسم هلکک یربخ یودلنانایصع نیکتلایهنا دجا

 ناهفصا هرزوا كمر و لام رادقم رب یونس ینا بوردنوک م دآ هتفرط

 هدناتسربطو ناحرج هن رژوالام رادقمرب یرکع" دن سوباقناو یسلاو

 هنب رهش یر نوا كمرب و مان هلبج دالب ییئودج لیهسوباو ورقم
 ی هعلقر مان یسرسو عفد یرلفل ع بوراو هدنه یسودنکر و لاسرا

 هرصاحم هعفد ح اقرب ی ردب هکر دلبا جد هرکص ند هد دذ "هرصاح

 هرسصاح یی هعلق نیت هر مان یسقن هدعب ىدا شع هدا تگ بودا

 نوفا ن وزوار هللاا دنه ب وهیح هزوعک هرحاسر «دکحدلا

 یدحاص هتفرط مالسالها نی وص بود هلصا یی هکروسرو یدوقوا
 تقاط هلهحورپ بولوا یلوتسم ضرع دد شرب هدوعسم لاحرد هللا رماب

 هعفد قعلوا قارا رادقمر یدتکو یدقار ی هداف بويع هروتک

 ی دا قلوا لوغشم هبا رغ ںوناکا رفاو ہد دنه تیت ی دلوا باب تک

 یدلبا تعحا ص هی 4 رغ هلکلک ی رخ ی ایصع كد هلقناط در رگ نکل

 دوخ رایدیاولوار جوک شمک ینوصج ہلیارلیقوچلس هفناسط یراکدید رغ
 تکلم هداتناو یدا شتیا قی رفت هشالو ندنفوخ یراداسفو هتف یرلنا

 نواکخدقاخ سوطو رایدتنا داسف داشاو عم هدناسارخ هلغلاق یلاخ

 دمج ندنسا را دوعس» هرکص راددتاداسف قوحو تراق یروباست
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 امد م یدرب و دغاکر دنا وید رد داع:عالا خ کک مداوب بواآ نامر هاو

 ده شم كنیرلتر طح یرا یسوم ن ىلع یکهدسوط نیک ۳ یردپ

 اذا یراوز كلا سوط لها یر ندتقولوا بودا ببرک 2م ییرلسدقعم

 بوروک هدنس اب ور یب ىلع ترضح هلودلا نیم هل رب ید راردیا

 هلر لج هروب نم صوصخیمالکوب هلودلا نی رایدروم وید وب لد هیت
 یدردپاب نی ربق ید كن وراه ٌهفیلخو میمرت هرزوآ لاک یسدقم دهسشم
 رعشلا رجا ولزوک كجوک هجولا نسح نوللا حام ولب وب هتروا هلو دلا نیع

 وا و نوزوا ولوط دنا هسا دوعسم یدرزک» هر ودنک دع یبغوا تواوا

 تصو «د# للبغوا كحوک کلم بویلوا قبح قاقوح هدوعسم یدا

 یردپ رد-ثلوا هاشداب ( دج هلودلا لالح ) موقيه درب نیکعا

 ندنفوخدوهسیردارب هل رلمردنوکر بخ تلود نایعا یدبا هدنلب هدنتوف
 ید دی هن رغ هرکص نوکقرق ندنتوذ هلودلا نیم هلبا باتش تاغ
 0 نیفیکب وناوب هدناهفصا دوعس یدتا شخ ناوارف لام هرکسعو

 ۳ ۳و همان رشم ینهلو تیزعل هنفرط د-2 ق ھوا یعوعسم

 یعسا Es یار کودتا هلا یملق ندنکلاع ۳1۳ ناتسریط

 دوعسم سا یدردنوکر اباوج رتو دن د ی دایاساسها یو ا دان

 بوډا عجکسع دج یدعاریشسیروباسدنو یر هژر | تربسنس> تولک

 هدوعسم نوگایدعنو عام ضعب .د ۵ یدوروب هن رزوا دوعسم

 كهك هن رزوا دوعسم هده رغ دج رابدبا كانی ندنرهق ید یمکو  لئام
 یدبا رل-عا ربطتقلخ هلکعنود یییراص ندنش اب نکرب هنتآ نوعا

 هم وز رو هلکر دارب ساتنوتلایسبلاو مزراوخ ندنتلودنایعا كن ردب هرکص

 هدئس هرغ كناضعر بويعا افصا نکل یدردنوک بوتکم ےصت وید

 ا یعجو | لدرع ی دعا هدنا یارب توشد ربا هد اب اتکت

 ید هجوع دواشخ ىلع یج اح كن ردپ نکیا لوغشم هترشعو شبع
 هدوعسعو رابعا ساحو ذخاید بورد وایرکسع هلا قناعا فسوب

 سبح نسون یسهحوعو لتق یدنواشخ لع هدک دلک دوعسم رلیدتاربخ

 ارج بدرت هنغوج كرااب روز لهم ىلع هد-هب ردوب یبقاع كردغ یدتبا

 یردارب هدنس هدعقلا یذ ۶۲۱ هنر بولوا یآشب یتدم دم یدلبا

 یریزوكنی ردب یدلوا هاشداب ( دوعسم ناطلس هلودلاریص ) موقرم

 و ee iê a rs ی تک
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 یر یدوعسم هدعب یدتسا حث ییکلام رهباو ناجز د دوعس» لبغوا

 بوراو دوعسم یدتک هلاسارخ یسودنکب ودیا ماقم اق هدنرهسش
 كدوعسم ناهفصا لها هدعب یدلا یناهعصا ندللا هر وک اک هلودلا ءالع

 ندنسلاها ناهفصا بوراو رارکتدوعسم هلیایرلعا ج ورخ هن رزوا یلماع
 A یداک هن رهش یر توئودو یدلیالنق مدآ هدازندکس ترد

 هلارکسع كي زو دجا نالوالاو ندنفرط كن هلودلا نیم هدنکلام دنه

 تودارتسیرغوط هن رزوا یرهشیسر نالوایکلع كوب ند هلج كل دنه

 هدکد شرا هرهش بودبا لنق مدا هیاهنییو بم رخ كلام هجن هدنرزوا لاوب

 ترا نسوشراچ راراطعو رلشورف رهوح كد هماشخا بورک ندنفرطرب

 لوط كرهش ارب ز یدلوا یربخ الصا كرلنالوا هدنفارطا ل رهش رايدتا

 قلخ كرهش هدک دشربا هک یدیا قانوف رر هللا یتانوف رلیدنهیطرعو

 هلا لیکی ذکو یتونلا هدتینعوب رایدلکچ ورکب ودا فوخ هلغلوا قوچ
 هرکصو لوا ندرلنوب یدلوانکع كیا موعش هن یسنرپا رلیدلیا ماساقا

 هلرخالا عیب ر هد هروب نم هنس رداکدشمراو مالسالها هرلتبالو لوا

 هد هن رغ هلو دلا نیم ندنراض مع جا نم ءوسو لاهیسا نوکی خج وا رک
 هکشود نکا شلوا نمو یعهنسیکیا بولواهسوک سل ایوق یدلوا توف
 نکدروطوا تبقاع بويعا افصا هج راک دد روس تحاتساابطا یدغاب
 یندمو شّعلا ام نسو نوکاروشاع هد ۳۱۰ یتدالو یدلوامیلسف

 ىدا مدآ ارهشو الع بع بهذلا نحو رخ ردشلوا هنس چ وازونوا

 یخ ران یتعو یسهمانهشیسودرف ردلوتنم یسلوا خد یعفاش هرکص

 یدردبا مارک او زازعا هبتم لاک هادداو ارعش ردندنس هئاع رک فاطلا كلا

 هاش داب رب هرکصو لوا ندودنک هکیدلبا ان یسج ر هشرزوا نوهج

 دنهو یدنلوا جرخ نوتلا كب هرک كب یا ردشمهلیف انب رثارب یک كلا

 زویترد « دنرکسع یدتا حف تکل«لوب قلیایلا اضرعو الوط ندنکلام
 لاوما لص قحا ردناببلا نعییفتسم ساع یداراو لیف روآ كنج
 مدآ رادلام رپ هدروناسن هکردلوقنم ی دیاراو یطارفا هدنصوصخ
 رد دقتعم هن را هلطا داقتعا كنسهفناط هطمارفنسو یدنروتک بودیشبا
 رفاو نکل مک د یطمرق نرخ بودیا م فرح كحود كدتاوبد

 اعفاو یدیدرسرروب هلازا ندهرزوا یمانون بولآ نيرا دعمر ردراو ملام
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 هنن رزوا هلفلوا دن رم یک اح هروصتم بودا تعجامم الاس یدئلوا

 ها ن دلوف يکيا هلکغا نصح بوحاق هلع یلقاطب ر یدلراو

 تعاطا یقلخ هبط اهب هدعب یدلوا صالخ هسوک زا بواب رق یڑکاو

 یر كالد دعد ی دل وب لوصو هب هتزغ هدنرفص ۶۱۷ ندنا بوریدتا

 وزاو هتک هعلاطعو تبحاصم هلباناوسن یسودنک هک هلودلا دحم یک اح

 بواوا توفهدیس یدرروک هدیس یسهدلاو یرومآ بواوا لوڈ هغمزا

 رادقهرب نجاح هلک عا یکشت هب هلو دلا نیع ندرلنا یدلو لالتخایرکسع

 یدلرعا ود تكتوط یب هلودلا دح هدقدراو بودنا لاسرا هلا رکسع

 رلیدلبا ذسخا ینادوبا ییغواویا یدقیح وشراق هلودلادح هدنراقدراو
 لبح و نب رهش یرو ی دراو هدلوالا عید بواوا رادربخ هلودلا نيع

 كي یلاو رهاوج للتیف رادقلواو راند كب هركك ب ىدايا طض قتيالو
 یولودلادحم یدناوا ذخا تئطاس طاس و تالآ ده جدو هماح بوت

 مدوقوا «دک دید یکدوقوا یربط راتو دم انهش بودروتک هنروطح

 جم رطش هدعب یدید ردلک د یلاح كراناب وقوا یرلنا تالاح كنس كج وید

 هاشرپ ج یدعا هلودلا نیع یدیدلب هلودلاد- هدکدید یک داب وا

 ههاشدان ولتوق ندنس يکسقن یدنکم کی کد روکی کو داک هنن اب كاهاشرب

 ههواسو ه و زق ه دوز .یدلنالاسرا هناسارخاس و و یدبد دا یلسد

 ذخانیدرون نیکلدنالوایک اح كکلاعلوا بولوا كلام هتفاتو هبهواو

 هدننورد بوژاب همانهافرط هللا ردات هفیلخ هدعب یدلبالاسرا هناسارخ و
 هدقدناوا لاوس هب ودنک بولوا یس هحوکنع رفن یللا كن هلودلا دع

 هینط ابو ی د-ابارب رګ یکودریو باوج ويد رابدبا هل وب ید م السا
 هفسافو یدلبا نت هناسارخ یب هلرتعمو بلص مدآ قوج ندنس هقلاط

 ندهصعفان نونف هرکصندکد عا قارحا ییراباک لارنعا بهذمو موجتو
 ها یبع هلکشا نصح هرلغاط سوباق ن رهجونم یدللا باک كو رو

 هللا ج باطو نصح هزر براص بودارارف ندنآ یداراو هنن رارزوا

 ناتع ف طع هتفرطروباسدت هژرب هدعاسم هنها ره هلکهرب و نوا كب زوي

 هلودلا نیع هلغلاق ناورشون ییغوا ه ربو توفرهجونم هدب یدلیا
 هینیرا سد یدلبابصت هنماعم یردب بولاقنوتلا كم زویسب ید كلا

 یدنفوا یس هبطخ كن هلودلا نیم هدنکلا«لیحرنکا هحتراو هس دودح

nial ee 
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 بودا قارحاو یسک یراعص نالوا هدنسس هب انم یرلبج اح كنانعوس

 ك یرکی نکردیکح ی رغوط هنانموس ن دار زآ ییوصرپ
 ی دزوب یرلنا بوردنوک رکسع رادقمر یدلک تسار هرکسع
 هرهسش مان هراول وید هدلګ هلح ړه يکيا هت ام وس بودا ماتغا ن رالام
 جلاب یدبا راس ا تب ادامعا هتفط) كت انموس یسلاها هدک دشرپا
 دبش هدنتصانم هدعع)ا ید هدعب ی دانا ذخا نعانغو لتف یلاجر

 مککسهو نیتمرب ه دنرانکأت كنارد ینا ی دلو لوصو هل انه وس یتوک

 هسدا رهف یرلنو تائعوس بوقیح هنن رزوارلچرب یسلاها هکید روک هعلق

 هلبا نار ره نوک هعج یسنربا ی دراردیا بس یمالسا لها وید ر دکر ک

 ورا ن درلجرب بویم ه دنا لار فک رایدتا ترشابم هکنج مالسا

 برح "هرات رایدلیا هلا ذلک یالعا بوقیج م السا لها رلنایدرت رایدچاق
 ندیکلوا هنب یسنربا ب ولبرپا هصگ یدلوب لاعتشا لد هماشحا لاتقو
 بولواعج هدناتءهوس راک یدنلا رهش بوتلوا مادقاو موع ه داب ز

 زاینو عرضت هعص بورک کولب رب ورا رلیدلشاب هکنج لدو ن اجزا
 ه هنیفس کیا یدلاق مدآ رادقهرب تقام یدرردیا كنج بویجو رردیا
 یھ رلیدتا لدق نیک بوسشی را ندندرا ځد كرانارابدلبا رارف بوتب
 هناخ یمیدلوا تانموس ی دلوب تا درفر لصاخاو یدلوا ۳۳

 ھن رزوا راکرد ولباق لرل هتک صاضر ن دنحاما جاس ددع قلا ىلا

 ج وا بواوا عارذ شب یوطو ن دش اط ینودنک ی دیا شخلوا ات

 یی رادقمرب نا هاودلا نوع یدیا ,دنصا ا یارذ

 یدلیق هّتع هفب رش عماج یتیدپاب و یدروتک هج هل نی رادقمرببوقاب
 نامطب زویکیا یدرولا ایض ند رهوج لیدان بولوا ظم هن ااتموس
 هدرل-:فو م ولعم ضعب هک هکیدیا راو كاج رب ولصا هللا جازرپ ندنوتل
 ھن نحرب هدناو یدردیا رادب نوعا یر هلطا ت دابع یرلنمهرب بوللاح

 یر هدرب هدنرزوا ب ولوا رلعص حص ی هلرهاوح شکو نوتلا هدنگا

 ناثلوب هرجا تانموس پولوا بوسنم هپ هو كو رب یرب رهو یدیاراو
 یللا هدکنج وب ند لوا غلاب هرانید کی هرک كيب یرکب ی كنایشا
 حرف قرف هنانموس هن مان ےھب یکاح هراولهن هدعب یدارقرفاک كم

 مانتغا یاوما ب ودا رارف هدق داراو هن رزوا هلل وا هد هر رجرب رپ
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 شوقر ردق ی رد « دنا كءهرفاو یاناده کودتا ادها كن علق اح

 نادنرزوک شوق لوا را هسروتک ماعط ول رهزرب هسلح رکا هکیدنا راو

 لوا یدرولوا یک شاطبو دبا اد تظلغ شا ناقاو یدراقا شا

 هددع) یدررب و افش هللا نذاب را هسروس هر هرابنلوکو ا بوزا یشاط

 نانموس زا هرکصن دتشاوا هل افصو قوذ ںواک هب هنر غ

 یکتا كنب رامص ر ریتعم ك كرلب دنه تانهو-س ی دلیا تع رع ه_دعق

 هیاهن ی یدراردیا تراز هسن 3 ینا یس ہیک فو سکر ه بولوا

 ن دا تفرافع ن دماسجا هکیدرردا عزرلب دنه یدرواوا عج تروع

 رر, و هن.کحو دلید یرلنآ تانموسو رولوا عج هنانموس بولک حاورا
 كلام مرج الف ردندابع هت انم وس یرزجو دم رح نالوا «دناو

 هنب راک: و راراصا هت انموس نویابرایقصا ند هفت رهاوج یراقدلوا
 قاقوا هدا ز نردکلتفح یتعب هعیض كی نوا یدراررب و هلیاح لاوما

 ند دح یرلتیف كن هسبقن رهاوج نالوا عج هد هناخ تب یدیا راو

 كنک نالوا ربتعم هد راد نهو ی ديا نوزفا ندسسایقو نورعب
 ناو رروغارب هغامریا لوا نب رلکک هسلوا هسیک رب ندرابک هکیغامربا
 حرف زوب یکیا یسارا هلبا تانعوس یدزارولی رولوا نآور هع تنچ

 هارب یدراررونوک هنانموس نوا لسخ ندنب وص كلا نوکر ه بولوا
 ی دژرولل و هدنتدابع كلا مدآ رفن كب نوکره ن دنس هقناط

 نوعا شارت نلاقص نج اص كرانلک هت راز هسیک زویچوا هللا هفیظوو

 نوما كا صقر بولاچ زاس هد هناتمنص هپ راج زوینب و مدآ زویچوا
 نی رات مظعم بو دیا حق یی راتکلم دنه هل ودلا نيع رت دنا نیعم

 .لها هسا دار هسحوب یدتا بضغ هرلنا تانموس رابدنه هك درمق

 یعوعس كن هلودلا نیع تاهرت یرلک دلب وس ود یدردا رهق الا

 هلیس هظح الم رارولک هم السارلیدنه هسناوا ب رخ خد نانموس قعلوا

 هللا رک ع كيب زونوا ادعام ن دیتا هدنناعش ۶۱5 هراذتسالا دعب
 هداوب ی دلوب ل وصو هز الم ه دنفصتم ناضهز بوعسیح ندهنرغ

 هژ هعاق رداو ه دلوپ ب ویک هللا ةن اسب بولارغوا ه ارص زا یوص

 هد هدعقلا یذ كرهدبا حح لادج یب بوشود هفوخ یسلاها هه داش
 هدر هعلق هدنرزوا لو طبضلاد ءب بولو شو ید یتا یدشریا هراولهن

Gs o aac Eیا لا  
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 هرروا رفکو ی درار دیا قب رط عطق ب ولوا هد دنه هلا هزرغ

 هرکص ندب رو لتقو تراغ هبت رح مات ب ورکه کلام رانا راب دیا
 كنكو ى دشرا هرالګ يييدهراو كد ەتقولوا بود رول هن رزوا دنه

 ناو دوع هدا ز ن تکون كم هکندلک تسار هنا راکرب 3 نک نیوص

 مان لاسح ور ن دنا یدنلوا ماعا یس هلج ی دزرروتوک قی رافت

 ۳ کتک رلب داوه دنرانک رهنرب ینا یدشرا هتکلم كهاشدابرب

 هج هکات رایدتا قی وعت هللا كنج ی رلیدنه بوک وص یناععش

 ن دج رف اک قوچ بواوا م رهن رافک سب یدک یی وص رکسع
 هدعب یدعا لتف ینا یع ابتا ضعب نکر جاق رادخز لاسحورت یدجک

 بو دیا دراوت زا هب دهو رلیلبا ن دده ك ولم ن الوا هدفارطا لوا

 ینا هل و یلاخ بوراو هر هلق مان یراب ندنا رایدت| تعاطا ضرع

 ندنا یدل رقرف اک قوح بودی م ده یر هعلق نیت. ددع نوا دو

 هحرکا ادب و ارز یدعا تع رع هت رزوا اد نالوا دنه ل ولم مظعا

 نالوا مرهنع اهدقم نکل یدیایرکا ندنتهج لامو تلم كنکو لم دنه

 یراتعا هدنرلنب هلغلوا كلام هنغامرا كنکو هنرهش جوق یا ردنج

 هدک دتا ذخا کلام لوا هرزوا ح ورشم هجو هلوداا نیم یدنآ هداژ

 ےظع وید دتا تالزسنریغ كدر و هدم" د یرار ك رابم هل وب اکا اد ۽

 كولم صءب نالوا روهعم هدنلا هلودلا نيع و یدیا شعاراذخب وتو رانعط
 لا ص عسا ند هلو دلا نيع نکلع كنرب ره بودا الا هاد ځد

 هحو تواوا اض هدقداوا وع كن هلودلا نیع یدبا شا دعو

 شوق هدنرزوا رهنرب ادب ب وشی را یدلیا تکرح هرزوا ح ورشم

 لوب یکیاو شا قاروهاج ب و دیقا وص هتفارطا كنسودرا :رلیدلوپ
 یدا راو لیف ۷۵ وای ۱۸۶۰۰۰ وولنآ 01۰۰۰ یدیا شعوعیلا

 لها یدئلوا مانتغا یرال امو م ره رافک هرکصاد هر راک نوکوب

 رلبدربقرفاک قوح هدنجما رلقاطب و رلنامرواو بیقعت یرلندیارارف مالسا

 21 مس دیش ۶ تواک ه هنرءاروصنم یداواصالخ هلجوک نکلا ادب

 تر اغ ت ورو هن رزوا دنه هن هد هرول نه هنس ی دلا مارا

 یدشراأ هب هعلق نیتم ر هدنرژوا ع اط كر هدا مساو لتفو برو

 ی دنک هحارخ تو دیا حق هلا ناما هرکص ند هدیدع رص اح

 (CY) ( ی )#
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 هریمشک زا و رد بوک لر دنا هر وۀ وم ٽيدوبع ضرع هب و دد ڪڪ

 یدشود هنکوا ب ودنا لوبق السا ندو لابقتسا یک اح هدکد شرا

 یاتش و عالق ن الوا هدفارطارلبد شرا هلوحام ه دنس مرکب كبجر

 راب دستش را هس هاف كەنييا بد وه ندوه كولم ل ر ديا 2

 رودص یققافن راثآ ن د و د نک « رکصندک د لبا لوبق یمالسا اتر وص

 هب ر زوا یسهعلق كل دنسلک ه دعب یدلبا لسنق ینا هل و دلا نیع نیکعا

 یدیا فب رح ناطیشرب یک احو ر و رلا بعص تباغ یرالو یدیروب

 هلودل انیع نکلیدتا هظذاصیرالوب ههگز ب وردنوک ب رالیفو ین رکسع

 ندکنح ےک بوش ربا هلففلا ىلع نکا قوبیربخ كنشدالصا ندلوب ناهنرب

 یدلوا قرض یو رافک هلغلوا قیعرهترب « دورلبا یدزود “د هرکص

 لقى ودنکم رکص ییتروعادتنا دنساکی دلرق رفاک ردق كب یا هل اب
 قوج ه دنس هسنک رابدتنا ماتغا یلاوما نالوا هد هعلق مالسا لها یدلبا

 شع زوبنلا هکیدنلوب نص شب رهوج ندنولا لارف هلجزا یدیاراو مانصا
 رایدلوا راثلاب قارحایسادعامو ذخارلنا یدنلوا نزو لاعثمز ویحوا كم

 مان كنک بوغارب یی هعلق لایجار یک اح رایدشریا هنیرهسش حونق ندنآ
 راقیح ن دّتجو راشعا مظعرایدنه ه رها وب یدنا شعار وبع ی رهن

 عزرواوا كاپ ندنرله اک هسردیاقرغ هدنایب ودنک میکر هبودیاداقتعاوید

 ې هءلقید هدنرزوا روک ذم رهن ځد و یب رهش جوق هلودلا نیم یدراردیا
 رلیدنه نوعا راهناخب لوا یدنلوب هنانغب ردق كب نوا هدرلنوب یدلبا ذخا

 ردا ه دنګ ا هنس كب وب هک هنخ رات كب زویحوا ندنخ رات كب زویکیا
 هار ندنا یدلبا شخ هرکس ع یعانغکه درانوب راردبا بذکب ودبا عزوید
 هنس هعلقیسبا ندنا رلیدت,اكنج هجلرق هلا هفاطل وا بوراو هنسههلق
 هنسدعلق هورشندنا یدناواذخا یس هعاقورارف لابدنح "1 اح بولت زاو

 یربخ بوح اق هراغاطهلبا یلایعو لاوما یاردنج یکاح خد كلا یدلراو

 راکبسوهدب رج نوعا قلوب ییاردنجهدءب یدناوا ذخا یسهعلق یدهرولب

 یسو دن کک بواب ربقیابتا یهدننأب نکا یدئلوپآرفظ هدلحترب بولی دیک
 ی درونلوا عیب رسا هن اصةت ندمهرد نوا ی داوا صالخ هلبا رقن دنح

 كد هس هنس ۶۰۹ و یدلبق انب ریک عماضیبهلعانغ لام بولک هبهنرغ ندنا
 هک یسهفناطناغفا اد | بوروک كل رادت مام هد هروب نم هنس بودبا تحارتسا
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 ناسا كهورود بودا اد تبالص موق يهیدنالوص یرکسع مهیدغاب

 دا شلوا عججرافکرفاورایدلوا لصاو هند بوک تمالسلصاط او یدلوا
 بول وا مزه:مراقك هلا نایمالسا موعش نکل یدیاراو یرالیف د دع زوتاا

 یدلوب عوقو هد ۶۰۱ حقوب یدلبا ع وجر هلبا هروفوم مانغ هلودلانیع
 كنس علق یک احرادصقار زیدلا یب رهشرادصق بوراوهلودلا نیعهد ۲
 مرجالف ی دلبا عاتما ن دکمرب و یلام یو دلبا دهعت اداقعا هنماکصسا

 ند هترغیدلبا را ادار ذوا كا رژواتارهبوروک نک ر ادت هلودلا نیع
 هرصاح نس هعلقرا دصق هلفغلا ىلع هکر ر بوس روي هرزوا تعرس هدقدقیح

 نال ما مت هدنتمذ وربند هس چاقرپ نکا نایاساراحا موف رم ک اح ی دلبا

 هنقوذویدلباتعجا ره هبهنرغ بودیارب رقت هدنهاقم یروب نحو لیصح یلام

 یهاشدایدنهیدیروب هن رزوا دنهبودیا عجرکسعهد ٠۰٤ بولوا لوغشم

 هدقدلوا عقاو نیفص لباقت بودیا ماع ربفت ندنکلام هلی قحاوارادربخ

 مفید یرهش نیدرام بواوا مزرهتم رافک « هرکص ند ه دیدتش "در را

 3 اکا تولک رب ده هک ی دنلوب سه رب كنس هقناطدنه هدنایدنلوا

 رو رح هنس كب قرق یلهللوا عضوهرزواقاالد كطخ یهدنرزوا یدرا ردیا

 راسو ناسارخ هتف رط هاب رداق هفیلخ هلو دلانیع هرکصندازغو یدبا شا
 قوا دیلقت هنسودنکی نطاس كکلام نالوا « دنف رصت كنودنک

 ی دلبا ه دعاسم هتیلطم هللاترداقو لاسرا همان هنساخر ر وشنم هدناب

 تجر مظع هدرالو ب ودا رقس هفرط رب ڈا ند دنه دالب هد ٥

 یرالذروآ ك نجو شکر س تباغ قلخ تیالو لوا ٌتوراو هرکضندتقشمو
 ع وجر هلبا هروفوم عانغ بواوا رفظم مال سا لها هللا نوعب نکیآقوج
 یرلمروت یو را ز وغالوق نودیک هن رس دنههن هد ٤۰٨ رلیدلیا

 نیعیدلوا قرغ هب وص یغوچ لرکسع ب ولک تسار هراهنا مظع هلبا
 هد 4۰۷ یدلواصالخ هلباتجز رارهبولاقهدنشاوص نوک جاقر هلودلا

 نوجا یاقتنا كسابلاوبا یهاشداب مزراوخ هرزوا یقیدنلوا رکذ هدالاب

 یلاویبهتسوک م انسانو قلا ؟ تحاح ت . رزواو فی راد مزراوخ توراو

 ترکی بودیاترع هنکفرییشکه د هروب نم هنس هدعب یدلبا بصز
 لجو نوه بو روب لو لصم یآ چ وا یدلوشوق زس هفولعرکسع

 فارطا كولعوروتس هدزاب نکلا دنهوروبع را رهن نا را دیدشو قیکمان
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 ماتغاهضفو بهذ"یناوا نمطبزویئرد كی زویدب و مهردكيب هرک كيب
 ینوردهکید,اراوهطوارب عارذ ۲۵ یضرعو ۳۰ لوط هد هعلق لوایدلبا

 بولک هب هنرغ هليا هروقوم مانغ ر دقو هلودلا نیع یدیا لامالام هلیا مس

 ناکندک ولم فارطابورردتا شرف همز نه اکر ارق یرهاوج یکیدروتک

 ناربح بوروک ییابشا یراکدمروک هدنرارعیسهلج راب درو دشاوب یرلیچلبا
 ندنرط دنه هاشد اب تودارفس هن رزوا دنه رارکت هد ۰۰۰ رم بدلوا

 یلام هل ودلا نیم هلک لک یچلبا هنبلط ملص هلبا ليف سآریللاو لامرادقمرب
 هک یس هفناطروغ نالوا هدیلاوحلوا هدب یدلک هبه: ورک بودا ضبق
 كرلنا هل و دلا نیع یدرار دا قبرط عطف بوتوط ناکم هدرلغاط برص

 یرالاصیفا بویمروک ق یال نی رلعا باکتراتاداسف هلوعلوا هدنراوج ودنک

 نالسرایسلاو سوطو بجا ساتنوتلایسلاوتارهیدلبا تک رح نوح ا

 راطرب نب رادقمر كنمشد بوش ربا ورلبا هلءایرالواشطا ةمدقم بزاذطا

 یعوع-* کل هلو دلا نیع یراق دلو ا مدق تباثهدب رح نیع الم رلب دلبا هرمصاح هدر

 یرابرو رارف ندلملوا بویلوا رادا نع دیدشرا هلحملایلعقحل وا

 هعلق بول آ نی رادرا هلو دلا نيم رلیدلوا عج هثشاب كنب روس نبا نالوا
 لوا یروس نا ی دا هدنا نشد تیعج ی دشرپا هراصح مان نارکنها
 رداهب و عیجُس تباغ هفت اطلوا یدلوا كنج یکح بوقیج وشراق « دلحم
 یرطسع ی دلایارما هلودلا نیع تبقاع رلیدلوا رادیاپ هدب رح هبا یرالوا

 بو اص ی دلوا مرهن یرلنا نیعالم رلردلشاب یکرکج هب ورکه لبا جم ردت
 لها یدتارا دوڅ تقولوا را دلرا رفاو ند هاد كر هب وروب ورا

 هلا تیلک نشد هک هد وش راب دلویق هند هراکب بولود ند ر مال سا

 راسو یدنلا د هعاق ی دل وا راتفرک یروس نا یرلسر بولوا قرفتم

 هنیرلحاو افصتساو ذخا هلا خد یعاش و عالق نالوا هدفارطا لوا

 ن دو امش هنن رلذ الق فوي-لا ةیش كن هفئاطاواو نیعت راظفاحو رلیلاو

 یروس نا یدلوا عفد مات هلت اغوا بونوتبلارلهدا نوحما عاعت یمالسا

 ندک دلبا تدوعندصق وب هاو دلا نیعیداوال الهبوحمارهزهدقدنلواذخا

 مظعر,یرالوب بودنارفسیخد هن رارزوا هت اطر ندرافک فناوطهرکص

 .راید شود هارططا مظع ن دقلزسوص ییاخرکسع یدارغوا هن اتسکیر

 روم بواوا باج یساعد یدلبا زالو عرمضت ه-ه> هاک رد هلودلا نی

 تر تا ی تر تو تن تاتو تا و
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 بوراقیچ یرکسع ماعریفن ید ندنراکرت معخو یدربدنلتوق بورپ و راش
 یب نیکت رذعج كلك هخلب یدب روب هنب رزوا ناسارخ هلیا تیعج مظع
 بوردلوکر کسع خد هن رزوا رولاسو تاره هدب ی دجاق توغارب

 رایدنوط نشادنرق ی دل وا صالخ هلبحو ک هلا مدآ زارب یتیکتیشابس

 تبارق « دنرارا هلبا ناخردق یهاشداب نتخ قعل وا رادربخ ناخبا كلبا

 بودا ماعرفت ندنرار قارا كنکلاع ودنکو یدلبا دادعسا ندنا هلغلوا

 كناخطاكلبا هلغمل وب هدن اتسراغط تولوا د هلو دلا نیم یدلبا تکر >
 ن دنعاوط ناغفاو هیمخو هب رو یدراو لب بولوارادربخ ندندصق

 حس رف کیا ندخمب هلی جد یرکسع صاخ ودنکو كرادت ناوارف رک اسع
 با یرارکسع ناخردق ید ناغلیا كلبا ی دلبارارقهدلح عساورب و ادج
 هنب ییسترپا بولب رآ کک ی دل وا كنج كد هماشخا نوکلاوا تو شارا
 هر نی زوب بوقیح هلحم كسکو رب هل ودلا نيع ه دقدنلوا ترشابم هکنج

 ید هلرفرپ هدا ب و دنا بلط ترصنو حف ن د > هاکردو یدروس

 یتوعج بوتوطزوب هعارهنا نعد لاحرد ی دل. هلج هننلق كنعدو

 یمن اد رد ورکو هد ۳۹۷ هوو رانا بیعت هک هوا
 ناطسم هدنلا هلودلا نیع یدرولتد یرالغوا هاش دسا هکیدالوا دنه كولم

 هدانئاوب رلیدیا شلوا بص عاح هنضمب ال را هسماق نائلوا محفبول وا

 ةلاغ هل و دلا نیم هلک اکیربخ ی رلق دل وا دن هللاب ذ وعن كراروب نه

 بودیا بصنرلیلاو هعالقیهدنرالا هلا یرلغ| رارفرلنا یدراو هنب رارزوا
 عید بودا تع رع هن رقس دنهرارکت هلودلا نیعهد ۸ یدلک هب هنرغ

 ید لاب دنا نلاب نهرا یدشرا هنلحاس ی رهن دنهند هدنبآ لوالا

 هلهرا هدا هباغرلب دنه هکر دلاق زآ هدکنح اشا تو راها یرکسعدنه

 یرلنا هلودلا نيع یدل وا مرهثم راثک ب ودنا ترصن ىل سم لات هللا

 کس ر ه دن رز وا غاط هکندشرپا هب هعاقرپ مان مون كردیا بیقعت

 یدراردباظفح هد هعاقلوا ین: رعصنال وا یظعمند هلجرلب دنهتواوا ههل

 قیلعت هن رزواكّعص لوابوروتک ندقانکاو فارطا ورب ندن امزردقو»

 ید ناوارف تاغ هد هعاق راشو لاومارب اسو هسفنرهاوجیرلکدتا

 رب دلبا علست یراصح هلیاناما رافک نیک قییضتوءرصاح ی هعاقدوج
 ناسءطورهاوج یضح الو دعب ال بوعیح ه هعاق هادایعامناصاوخ هلو دلا نع
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 نالوادنهلا مظءهرو مضلاب بو. وا نک مروع نیک عا نایغط یر ھن نوهسنکل

 یدلبا لاسراربخ رعش-یناذینسا هکعا روبع هناتلوم ندنت الو هنفرطلابدنآ

 بودبا عدقن یقمراو هنب رزوا كلا هلکمرب وراضر ب و دبا تنوشخ لابدنا
 هلو دل انیعبودیارارفلایدنا هدکد ب رو كردنا ترافو بهن ویدرمک هّشالو
 هدقرطو یدتلیا بیقعت هکراو هریک و ی دش ود هندرا یکم دلی

 بوم ه وار ادیاب قهلوا ر ادربخ ندننکر ح كت 4ودلا نيم ح وتفلا وا
 ین اوم بوش رباهلودلا نیع یدجاق هبیدنرمس ها یلاوماو لاىعو لها

 تاپ هرک كی یهرکب نوجا یرنح ابق نسل اهاو مق ۃونص هر دم
 یدلباراثلابقارحا یعص زو تاو 2 یهعلق مارک اوک هدعبیدسک هم رد

 ید هلو دلا نیع یدح و هنس هعلو راها اک بوقیح هک مانادب یک اح علق

 هلبایراب رد تاناویح ولع هلبا قاربطیراف.طب نالوا هدلوپ بولوا رکبقع

 هرساح ن وکج وا قرق یراج اک بوسشب راو ی ابا ر وبع بور, دلوط
 ی دا هدعاسم هدادشا هلو دلا نیع ه دکد ایا نایاسا یک اح هعلق یدتا
 ییارطضا یشان ندنم وعه ناخبا كلبا كال و ناسارخ هرکص نک

 لص هرز وا مسنامطب كسی جوا و ليف زویشب هلفلوا عوعس»
 ینغاشوق نکل ب ویک ییتعاخ كن هل و دلا ني هعاق بحاسص ی دلوا

 راجا هلکعبا مارا رارکن هل و دل | نیع ی دلانا افعتسا ن دقن اش وڏ

 یی سصنخ كنا نوا م داجعاهززوا یرلتداع بوئاشوق جد ین اشوف

 ن وجا ماظن هنلاوحا ناسارخو یدلبا لاسرا هیمل ودلا نیع و عطف

 تره اضم هدنسارا ناسا كالبا هلبا هل ودلا نیع امدقم یدابا ع وجر
 رلبدتاداسفا بوریکرلقفانم هیارا هرکصنکل یدباشلوا عقاو تقفاومو

 نالسرا هدکدتک هنب رفس دنه هلو دلانیع یدرید هزوک تص رف ناخبا كلما

 هی هلزغ هس ردیا روهظ نعدرپ رکا بودبا یلاو هناره یی هنسک مان بذاجلا
 لاخكنکلم ناسارخ ناخبا كلبا سب یدیا شم هلراصا وید نس هراو

 یردارب وه رزواتارهنیکنیشابسیرک عرس هد ۳۹ بوروک نغودلاق
 یشرابس كل هلو دلانیع نالسرا یسللاوتارهیددنوک هنرزوا لب یکن رفعح

 یدلنا ط.طیاره براک نیکنیشابس یدنک هب هر ںوغار یرهشهرزوا

 هن رکسع كهلک هب هنرغدلو دلانیع یدلا ځد یروباس بور دنوکرکسعو
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 ندنلا لدجا ن فلخ هلودلا نيع ه دنس هنس ۳۹۳ یدلوا لصاو هر هر

 ناجزوج بودا وفع یدجان فلخ هدعد یدلبا ذخا یشالو ناک

 یدعا لاس را هفرط لوا هلبا مارکاو زازعاو هيجوت هب ودنڪ یتتکام
 هلودلا نيع ی البا کالا ںولوا دالا یعاس كقلخ هدنرو رح هنس ترد

 ۳۹۹ بونلوا لقث هندرج هلغاوا عو یودعا ارغاو ثح هن رزوا

 قا وا اخ نط یلاق د لح زوک هدنا دکلوا نود هدنشهتس
 رهاط هرکص یدتا دهعلو هر ودنک یرهاط لبغوا فا هکردوب و

 ضراق نوکر بوشود هسارهو ےب ندنا یساباب هال وا هسذک رداهب ومیضشرب

 یدتالتف بودرونک هن روضح یرهاط هلس هاهب كعا تیصوو یدلبا

 لک هنفرط هلو دلانیع بولوا رفتم ندودنک شان بواق نوعا صوص> وب

 هد دش "هرصاح ب وچ روب هلودلا نیم سپ رابدردنوکربخ وید لآ یتکلم
 نیتمرب مان قاطاا| نصح كفلخ یدلبا حف کلم هرکصند هدیک | ب راحو
 بولآ جد یا هللا یتوق رالف هلودلانیع نکل ی داراو یس هعلق رکسو

 یدابامده قاطاانصحو یدعاوفع هدعبذخا ناخ هرزوا ح ورشم هجو

 بودا بصد ىلاو ةو لا مظعر ن دنسا رها هن رزوا ناتسعم

 یی هسیکر ندنرااو نایصع هرژواقافنا ناتسعم یاهفس هرکصذدکد تک

 هلودلانیع رلدا نصح ههعلقرب مان كارا بودا رابتخا ک اح ھن رارزوا

 قکلعوانفاو لتق هلا تیلکیرلندبا نایصعو حجة یب هعلق بولک هنب زرزوا
 هد ۳۹۵ یدلباقاطا هتتلاناروناسن نالوایصنم لرمصت یردارب وافصتسا

 تع رع هن رسل لندهنصح هلق مال هیطاه هتوا ن دناناوم ندنکلام دنه

 یدنیا هب راح ن وک وا بوج ار یک اح ك رهش « دناوصو بو دا
 بودا تفس مالسارکسع نکرد ۶۰ رک رهسش امرهنم نوکی درد

 ل وب رب ه رکص ی دچا هرلضاط ارم رلیدتا ے۶ هلرا شی و روپ هیهعاق
 یو دنک ارګ هدنرلکد سا لتقیتعایتا بوراو هنن رزوا هل للعرکسع

 ماظذ هنلاوحا كنب رهش هیطاه هلودلانیع ی دتنا لتق بوروا هلبا رهح

 رلتجز مظع ندنا راب و لیس نکر ولکبوئود هنکللاراد ه رکصذدک درب و

 حوتفلاوبا یکاح ناتلوم یدلوا كاله هسیک قوح ن درک دع ت ولیکج
 عاناخد هدلب*لاهارک |هلفلوا قیدنز یلاعت هلا دوعن بودا داقتعار غا

 یدالا تک رح هش رزوا هد ۳۹۹٣ هلفلوا یعوعس* كنهلودلا نیع ی راک دابا



( ۲۸۲ ) 

 ةرطتقو یدلکهدوراو مع بوتلاق ندروباسدن قحا وارادربخ دوشیدیروب
 ی دلوا هدبقر ويد ردنا روهط هلو یدروتوا بول و۰ دلح مان ل وغارا

 روصتم هدعب یدبا لکد یا ن دنر نودا بداند وم ه دصوصخ وب
 یدلوا هرزوالاونم یني دناوانای .دنلع یراک تبقاع یدلکهباراذم بوئود

 مساعلاوباو نوز وتکب و قیاف « دنسیوالا ی داج یس هنس ۳۸۹ هدعب

 نسهقالع كاهاماس ن داسارخ دو هرکصند هللاقم هلا ی روعمیسلا

 ندنف رط هفیلخ قلا ب وب وقوا هبط هتسسا هللاب رداق هفیلخ بوسک

 كنب ردپ ی و دنکحو ی دلبق رارقو هدرواسلو هیجوت هرصن یردارپ
 هدفارطا ی دندیا كللاراد یئا ب وراو هن رهش نب ن الوا ی رارقلاراد

 هب و دنک هل ج ماکح راسو ناتش رغراشو ن ومأم بو نو رفلآ

 هدناتسسیدجان فلخ هلودلانیع هد ۳۹۰ هدعب ریدلوا داقتمو عیطم

 فلخ اربز ی داوا هاصع هن رزوالام رادقهرب قضا دعب و هرصاح

 ن دالا كعحارغ» یسهحوع كنهلودلا نیع بودبا لاسرا ی رهاط یلغوا

 تیاغبهلودلانیم مرجالف یدشغ| لتق یفجارفب هلبا هلیحرب وذخایمشوب
 كنج هلبا مالعا لها نکل یدکح رکسع هنب رزوا فلخ بولوا لانضغ
 هد ۳۹۲ ی دلبا تعجارع هخلب بولوا هخاصم هنکعا هارکتسا یکتا
 هنن رزوا یرافک دنه نوحا ترافک هراکنح یودتا هليا مالسا لها امدقم

 بواکوشراق هلا لڪ مط لاسح ه داوصو هني رهش رو شرو ٽع زع

 هلبا یلایعو لهارنک | لاسج ب واوا م زهنم رافک ت قاع ی دلوا كنج مکح

 یدنلواع وقت نوتلا كيب زویشب هدالق نالوا هدش وكلا ج یدلواراتفرک

 رهاوج هجن یخد را هدالف تهگنارک هلب وب هدنرانویب كزربسا ولشاپ والب کا
 ی دلوا مالسا لها بیصن دنعسآر كب زویشب و هعظعلاوماو هسقت

 رانوسروک لیلذیموق دنهیابیج هلو دل نیو ی دنلوا هست تکلم قوچو
 یتالوازبسا هما سا لها هرکرب نکل یدلبا قالطا بولا لام رادقمرب ويد

 رلید | رابتعا هلاسح هلغلوا یرداتعم فالخ كم ا سدر هثب رارزوا رلیدنه

 یکجهرکهدترخآ هرکصندنک و دلبا شار نلافص نجاص بویمهدنالمح هلذوب
 ارغ یارغودیدلوا كالهبو 1 هشت $ ودنکخ هدابلد مدقم ندشت 1

 جد هنفرط یرغر دنه ه دهروب نه لس رد شلوعوقو ه دنمرمخ ۲

 امن اغو الاس ہ رکص ن دققدربق رافک هیاهنیب و حف یغالق هصن ب وہ روپ
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 ندننوفیردیدویرداربیدتکو د ننارخ کودتا عج كن ر د كرەرو

 كوب ن دنسن هنفرط لیععما هرکص ن دک دا ما یی ام قعلوا رادربخ

 ندلجاكفيدناوبد وجوم هدنناب كرد نسنکیا مب تئطلس تب ونبولوا
 نسهدیالاسرایمهص> ندنناماخ كرد نکل لزوک هن سعادهعیلویس

 رربخهرزوا لاوئموب هءفد چاقر یدعا افصالرععسا یدردو کحربخ ود

 هن رزوا یشادنرق بوهلاق ندروباسن دوج هرخالاب هرکصتدک داکبوراو

 بولک هتسب ندنارلیدلوا عج هلبا قجارغبیسهجوع هدناره ی دلا دصق

 تکرح هس هلب ب ولوا نیعماک | رمصن ی دلوا قالم هللا رص یر دار
 هلعلا٫ لد قحلوا ۵ اک ۱ ن دن دص گن ردارپ ی د)۰ رب لیععمایدلبا

 ردغاک هنفرط دو ایا نالوا هل هلبا لیععسا ید شرا ه هنرغ بوعلاق

 هنرغ لصااو یدیازانعا دعو ودد زرد ا تعباتم اکسلک نام بوزان

 هب هعاق بولوا مرهنم ليهم“! هرکصا ده دیدش *هلتاعم بولوا نیفصلیاعهدشر

 اکا دوجید-شاوب هنب ردارپ بوقیح هلرا نامالیععسا هرصاحا دعب یدنابق

 تکلم بولوا هناور هثناج ب لیمسا یدلبق ك سش هدنکلم بودا مارکا

 یدیا مدالضافو ماع مدت ردا وایآ یدبیئدم تزرعسا یدلوب ماطن

 وع رک تنآوب هرکص ن درک ذی هنیلخ هک دقوا هبطخ ردراو یرثو مطا

 ثیداح الا لب وأتم یتلعو كاللا نم نتيا دق بر ) هکیدرابا نو الت
 (نیطاص)اب نیا والس یفوتةرخ الاو ابتدا فی لو تنا ضرالاو تاوعسلارطاف

 نیع هدعب هلودلا فیس یردا ار هرب هدک دلبا دی مصق ند تطاس لیععسا

 رمالایا .(دوجخناطاس) نالوا بقلم هلبا یرلبقل هللانیماو هلوداا
 ناطاس ادعا ندمالسا لولم ی داوا هاشداب ه دنس هنس ۳۸۸ نیکتکبس

 بولک هذلب هرکصت دماظن هن روما كتهنرغ ردون نالوا روک ذه هلبایناونع
 تیالوروصم اریزیدلبابلطنتکلم ناسارخ ندیت اماس ح ون نر روصنم

 ناطاس ر وصن ی دیشابا هیج ون هیدسیکرب مان نو زوتکب یهوبزم
 رخ ود نس هديا تعانق هلبا تارهو تسب لاعاو لب و دمرت هنفرط دوم
 روصنم هدک دردنوک همان نوا یلط ناسارخ رارکت دوخیدردنو ڪک

 دن رزوارویاسند و نیفلوا ق ةه عا تما ندکمرب ونیک القا ند اوج

 یدتا رارف بولوارادربخ ندنتک رح دو هلغملوب دنا نوزوتکبیدی روب
 هنن رزوا روپاسدبوعلاق نداراحت روصتم س یدلبا ط.ضیروباسدندوم

 ( یر )1(
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 لیا تب ون هن رکسع بوراووشراق یخد نیکنکبس یدلیا تکرح بودیا
 هلا یرلعا ترشابع هکنح هرزوا لاول وا یدلبا هش ود لدیاتكنح

 رایدلق هلج هرانکب بوروتک هپ وزاب ن راتوقراوورابدلوارطضم تاغرلیدنه

 رسا یعوج تولوا عقاو تع ههرافک تبقاع بودی تیجو تربغ ی د نیل سم

 توی اقیناوئو بات راب دنه هرکصد د هعقو وب یدنلا مانع هانی و یدلوا

 ندعقو راب داوا یضار ه-غلوا هدوسا هدنرااح قازوا كن راء الو

 ا اط خو دنحو نافقا بولو ت وف ناکام هرکص

 ه دلاماکر ثا نا یرلتاوروب رلیدلوا یساناعرو رلیدلبا تعا طا هپ و دنک

 رک ذ یتغیدلوا هدخ رات هن بودا رکذ ه ر زوا لاونموب هدینیع رات یتعو

 لیعوا ندنع ابتا ىت ام اسلا ر وصتم ن ح وت كلذ دءب ر د رلشماعا

 ندنیکنکسسنوجعا عفد یرانا یا یرایانایصع هصاللاقبافو یروجمیسلا
 د ی دوج هلودلا نیع یلغوا هدسههس ۶ نیکتکیس یدلیادادعسا

 یرج ین رب ره كراب روز ندیا ج ورخو یدراوهناسارخ بول آ هجي

 یدربوماظن هتالو بودیا قث نیکو لتقنیگ و بد اتو ر زعت هجنسدبترح
 هل ودلا فیس د وڅ لغواو وبد هلو دلاو نیدلاصا نیکنکبس تقولوا

 هنب رزوا ناسارخ یدو هلودلا فس لغوا نیکتکبسو رایدنلوا بقلتوبد
 نیکتکیس بولاق هدرولاسدن هلودلا فیس یدتا بصن رکسعرسو لاو

 ضب مع هزکصندقدلوا نکاستدمرب بودی انبرلیارمس هدناو یدراو هخمب
 ی دلوا هناور ب وشود یاتشا هنتساوه هترغ هلغلوا دت یط رح بولوا

 هر هن رغ نس هژانح بولوا توف ه دشنابعش ۷ بول وت دادتشا قلع هدلوب

 ربخلهاو لداع ردشلوا ردق هنس ی رک قنطاس تدم ریدتا نفدولقن

 یکدیاافو هن دهع یبحاص هءات تورم داقتعالانسحو داهطا ,لکحو

 تنطاسندندالوا نامز هج وب بودی ارام ق نادناخیلاعا هللا رجالیدناهسیک

 هرتقولوا راسو هبن اماسو هیقوجلسیراتدم كرانوب هک هلب وش ی دلوا لئاز
 ندننافو نیکتکبس رد_ثلوا دب زا ندنس هلج كرلتلود ندیاروهظ بب رق

 تصو هلعبسا لغو نکلم قل وارضتحتر دش وا بیقلتوید ی امربماهرکص

 نیکتکبسیدیا شلواندنرف نیکتبلایسالوم كنيکتکبسلیعع-اوب اریز یدلیا
 نددوج یردار یدلوا نیشد تک (لیعسا ) هبلایموم قعلوا توف

 ینیراکدنسا هئس هقناط یرکسع هلغلوا مدآ برسم عالم ی دیا كحوک
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 لر اوت یاب کارد حفلا اوبا باک لوم سن اک کم رب لعءانغ یل دلآ

 رخ ینا هنیکتکس یدلاق ه دتسو حفلا ونا ه دک دلبا رارف زوتیاب یدنا یتاک

 « دنتمدخ یناک بودا مارک او یدنرونک هن روضح بورودلوب رایدرب و
 هرکص ندک دلبا مادنعسا نامزرب ید دو لغوا هدسعب یدلق مادذهسا
 رادصقو تسب نیکتکبس ردش ۶۱ راشخا ت ازرع بويا افت سا حلاوہا

 ذخا عانسغو عالق هجر ب و دنا اع هشیالو دنه هرکص ن دنرلعف

 هج و كنیکتکبس لاییج یهاشداب دنه ی دا تەجا رھ هب 4 رغ الاس و

 هاه یب بولک هنرمغ ك دنسعا هدزاب یدنه الاغ یب ردنایپ هرزوا حورشم

 ی دایق تکرح هت رزوا نیکتکس بول آ شب رالیفو ی دلتا عجرطسع

 ید یتا رفاو ی دابا عج ییرکسعق آوا رادربخ ید نیکتکبس

 مدق تبا هد رح جد فرطیکیا یدلوا عسقاو نی رف یافتلا بولوشوق

 مواد زا هست ی رغ ن دهللا نيرصح و دح كن رکسع دنه رايدلوا

 عقاو هدش رق دن ردر مان كر وغ كنج و یدر ولکیرادادمای ردایپ و

 یسرب ند: 3 سا ها هکبد اراو ریضج عر راکس ر هدنا هکندلوا

 دیدشو ردیاروهظ قرب و ذعر بولوا ادب مع هداوه لاطاق هسلوا اقلا

 نک اس هثدعلوا جارخا ندراکوب تساح لواات هک هل وشیدراغب رارومعت
 تقعرد راددلنا الا سج ر هنشا كنيع لوا هل امرف نیکتکبس ربما یدزلوا

 هک هل وش یدلشا هکعا لوز ناراب و قرب و دعر هش رزوایرکسع دنه

 ناما هرلنا نیکتکبس ریما هل رلعا ناسا هروربضلاب رایدلاق زجاع رابدنه

 هرزوا كمر و هعق جاقرب و ليف د دعییلاو لام رادقمر لاح یدرب و

 نالوا دوعوم ن دنفرط لاج جد نیکتکس یدرب و نهر بو دنا دهعت

 هئاور هلو بوقلاق لاج ی دلا لاسرا رامدآ نوحا ضبقو ذخایعالق

 یکیدر و كنودنک ی ن یرلمدآ كنيکتکبس « دقدلوا قاريا رادسقمرب یدل وا

 بود اتکر حرارک قهلوارادربخ نیکتکبس یدلباسح هدنس هلراقهراثهر

 ن دنرا دعاقربتعم صوص لدنه لر دا بد رو تراغیرالع یییدارغوا

 بودیا م ده نب ر هناتمنص یدل | هللا شب ورو بوشود هن رزوا ناغل

 یکلاغینیداغوا بوک د ندلا یدلت اش دج اسمو دب اعم هشرپ

 هرکص ندم اقتنا ذْخا ر دق ی دا ر مات یدل ثا هلق یتسلاهاو بی ا

 عجرکسع كب زو قعلوا یعوعسکالا..ج ر ربخ وب یا رغ بولود

 هد
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 ۲ نادال اریساكمرمسیدج یراکد ددبع نیک کیا ن دوج هکر دشعد

 ۾ دنن راخروم صوصخوب ردلکد ندنةیدلوا دبع نیکتکبسیردپ بولوا

 هدنسهنس ۳2۰ ربدقترهب رول یلاعت هللا یتفیقح هکرد هارب هيف فاتح

 یسااعرو اما كکلا«لوا ب ول وا كالام هنسحاون هنرغو هنرغ نیکتبس

 هللا ارحارناس هدلاحره یی و دنکو ی دعا كولس نسح هبت ره لاک ه دنرلن

 قرصم هنن راتفایض كرلنا د نت الوصح كن راصاخ و دنکب وتوطربار
 عج رکسع هدعا یدراباتفایضها ما هلج هعذ د کا هد هتغه رهو یدردا

 عالثقوچ بودا رارغ قوچو ی دلبارارغس هنب رزوا دنه دالب بودا
 یس هروخذ هرکسع هدنرفسرب تح یدروگ ندهلق نشد دعب و رعس
 ی دسعا عب زون هرکسع نس هرمخذ صاخ و دنک نیکتکس سب ی دنکو د

 هرزوا لاک ندنعشد ڭودیارسمرفظو مت یادت ها ندنکو د هریخذ لوا
 بولوا هدانزیلالجاو تاو د كنیکتکسزورپ زور لصاحمل او یدناوا ماقتنا ذخا

 .عزندندب یتکلعبودا حورخزوتیا ریما هن رزوا كنافط یکاح تدب
 ی دلبا اصلا هنیکتکس بولک ناغط روت نم هلکعا الجا یی ودنکو

 هتسد یدراو هشرز وا كند ل وا ت و دنا عج نی رکسع نیکتکس

 قیالو بولوا مرهنم تبقاع یدلیا كنج کج بوهیجزوت یاب هدنرلوصو
 كهرب و لام رادعهرب هنکتکس هنسرهبد ید ناغط ی دلیق ملسا دراهط

 دنیکتکس هرزوا قلوا نهریلغواو ی دل وا رارقرب ه دتعاطا ماتم هرزوآ

 بودا ناصع AOE هدقدلو رارغتعا هدنکلم ناغط كالذ دعب ید رو

 ه درب هلا نیکتکس و ی دلانا عانتما ن دکمرب و لام کو دتا دھو

 یشانن دنلهح لاک هدقدنلوا بلط ندو دنک لاه نالوا رک ذ نکردوتوا

 نیکتکبس یدل هراد ینلا كکنکسو ی دکح عاق پویلب وس تشرد مالک

 رابدریان دنرب رب ییسکیا هله یدتارادجز ینآ بول آن دنلا كناغط یاق ید
 نیکنکبس یدلوا مزهنم ناغط بواواراک رد بوشآو كنج هد هل ایم سد

 یک اح رادصق هدن-هب یدلبا بصذ لاو ندنفرط بول انب رهش تس

 رکسع رادعمرب نیکتکبس م دیشعا نایصعراهطا ادامعا هت اتم كنس هما

 2 و هرصاحت یبهعلق هل غلا لد بوراو هش رزوا كلا رابکبسو هدب رج هللا
 رادقمر و وفعنمرج هني هرکص یدلبا ذخا هدنس هل اخیروک ذم احو

 هدنهفتسب نیکنکبسیدریو هپ و دنک یني راص> هرزوا كمرب وللامیونس
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 كلا قعساوبالیغوا هداوررپ و نیکتبلا یدروتک هیاراخ هلبایالغزناس
 ی دلبا تس رت نامزرب ب ولآ ندرجات كج دیا ه دهاش» یدادس و دشر

 ه دمی ردشعا دلوتلیعاسا ندري لوا ی دندیا داماد هب و دنکه رکص

 مس هل. ںولواریک بچاحاک | نیکنکیس ه دقدلوایسلاو ناسارخ ما وبا

 هدنخم رات ۳۵۶ :یدبا ه دنلا كلا یروما هلِلاب كقعسا وا یدتک هن اسارخ

 نیکتکسس ه دک راک هغلوا نیشناج هدارات قع“ اوبا بولوا توف نیکتلا

 بولوا توف قعتاوا هد ۳۰۰ ن دمک قوح یدک هعس هر جد

 یاثما یرافغ یداوا نیت شناح اک | نیکنکس هرزوا اور نیخرومرنک |

 فیاکت هنیکتکسیئطاس تقولوا تا ود نایعارنک | هرزوا ییاور نیققح
 یدلوا هاشداپ نیکناکلب بو لوبق هلغلوا مدا واهر ندنسودنکر ادتیا

 موعشهسن رز وا هرغ لاپیج یهاشداب دنه هد ٨ هرکصندن امزرب

 هایکتکیسقنطاس هلدا یراتخا نسح هرزوا یخی دنل وارک ذ هدالابهدک دتنا

 ندنروادازآ كرل اماش نیکنکبس هکر د یرال قةت یان الومیدلباتخارف

 مان یعدایلا ناماس ندندالوا زوغوا یرابسن هکر دندنراابرقا هکلب لکد
 كن رلتالو ناک مداوب ر دکعد لیصا داب رولوا عج هد ۳

 ک اح ه دتخالو لوا دحاو وو ا دحاو ی دالوا بول وا كيه دنضعب

 لا یدلبا لاقتنا هی هب خان هک وک ندرانا تم وکح تب ون رلیدكوا

 رشا یکهرمس یردارپ كچوک كندکو کو  یدلبا هبلغ بواکنم در هش رزوا
 یدتاصیلخح ی ردارب ورهذ ند لوابوردنوکر کسع هکو ک هرکصیدلبا

 يدليا دلوتنیکتکبس ندا كاولوا نیشناج كي رعس هت رب و توف هک که دعب
 كنهریغص ةیحات نالوا یرلت الو ی دل وا مدآ یحاص هیلاع ته بوی و

 یدراو هنت ا كنیکتساا نالوا یرکسعرس ناسارخ بوغا لازبت ەنتموکح

 بودا هدهاشم ییساکو دشو نالوا هدنا نیکتلا ی دلدا ددر ه:تسوفو

 یدرب و نییزق بو دنا یسادنهکرایجومق هب و دنک كيقاع ی دلبا تی وت
 كنا یروما كفصساوبا ىلغوا و كایکتسلا هلجلاب هکیدلوب لالقتسا هلن وش
 قاق یراد الوا بولوا توف قعساوباو نیکتسلا نامز دعب یدیا هدنلا

 هجر دقت وب هکر دینناور كنب رال انالوم تباوروبیدلوا نیشناج هرانا نیکنکس
 بوبل وا ن دنساهتناط سرف یتدراب اماس بولوا لصالارخ نیکنکیس

 بودا می سصن یسودنک یصوصخو ی رالو ر ولک م زال قلوا ن دکارتا

٤ 
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 هدک دعا روهظ فالتخاو نف هدنسارا مالسا لعا هرکصت دنتداهش ناوع

 کح هدتفو هب واعم هد ۷ هل یر دهع صعن یسلا ها ناتساباز

 هرافصییا نی باهم ی دابا حف ةونع بوراو ییاعصلا یرافغلا ورع نا نیکک.دین 4

 هدنرهشو رم هدرکس قرف هدنندوعر ةسوب راید] | تعنعقوج یدبا 4 هلکنا *د وح * لیمسا

 نایصعءهاک یرارلاها روغو ناتساباز نامزرب هرکص ندا یدلوا توذ رک د

 ایلک هثکلاس# ن اسارخ مالتا لها هرکص بول وا ه رزوا تعا طا هاکو (ی رالغوالدوجحم)

 روش یا ی دلو الت یتا ارغند رش مالعا هددالب لوا بودا ا و ا دا

 یر کک ذرا داو ار وهقم هدنلاهلو دلانیع هرکص بولاق هرزوا دانع یسهش ط دیشراا دنع

 ر وهظو یراد دع كنيکتکبسون (فرح ییکیا) ردکج هلک كد وءسه) ,

 رابتعا ن دنیکتکبسنب دو یر ادا كن هفاطوب ردهدنناب یرلضارفناو  (یرالغوا
 یرلیسن ردشب نوا هل نیکتکبسو تردنوا ردو ید بسانم هک هسروئلوا *ییهاربا * دوروم

 هنرغ یراکللاراد نالسرا هرفن مکح هرف قوجن نیکتکبس 7 ردهل وب  دارجرف * ىلع

 تعسو یرلتکلعهدنعفو هلو دلانیع رار د نود ون رغ هرلنا كالد ىلع ءان براو ا (یلغوا كدوروم)

 دالبژک او روغومگوقارعوناتسعمورهتل «ارواموناسارخ هل اب بولو دور«
 تبالوو ۳۹۰ یراروهظ یادتا یدرونفوا یرهبطخ هد دنسو دنه (ییغوا كيهارا)

 ۱۸۹ یراتدم بولواهد ۰00 یراضارغاومد ۳۸۹ یرللالقتساهدناسارخ ۳

 كرلنو هکر دشلواو یراروهظبس ردشلوا ةن ۱3۲ یرالالقن-اتدمو دوتا

 نیل ولمراس الصا بودا راتک رح لزوک و رلارغ هن رافک دنه لئاوا

 زور زور بودا تنواعهو تح هرو دنکق اخ مرجالق رایدعا هلداگهلا *

 ( یرالغوا

 "مارهب * دازرش
 یرلضارقنا بس ی دلو تعسو یرلتکلمو دادزا یراهاح و تو *ءاش ال سرا

 بوشود هس رافوذ ودنکو رل دشود هنن ر ر یرخاوا كرل وب هک, دلواوب (ىلغوا كما رهب )

 لاص. ا ییسهع ایه د روغو هبلع هرلنا هتح الس س 3 رلد :دلو الف داغ ندنعد هاشور مخ

 ECS ہادتنا كن هفناطوب هکنوسآ وا موأعم (دصعم ) رلیدتا كهاش و رسخ)

 هدناتسراکنیرافغ رواوایهنم هدرجدزب یس *هلیاس بولوا (نیکتکس) (یلغوا

 رنیلکا ناتسکر یعابناو دال وا قحلوا ل وتفم ۵ دن رهش وه درحدر هکر د هاش کل

 هک ا هبا تیلک هرکصندن امز جاقر رابدلوا نکعمهدنرابد نات“ بو دیک

 كارا راس یرادال وا بول وا كارا هرکصادر جاقر نامشو رلیدشراق

 الملا دبع سد ا هفعلوا قاق نسا « دمالسا دالب و و ېس هدنسارا

 بو دا اشا هدن اتس ر یکتکسررحانر مان یبراخرمصت هدن امز حولنا
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 كي رحت یلاسچ یهاشداپ ت و راو ه فرط دنه كموک یلعوا ن دا قس

 لاکتالو لاها ی داک هنر زوا هنزغ هلا رکسع مظع لاسج بودا

 تعاصن قوچ هد هکر عموب نیکنکسربم|سپ رایدشود هسارهو فوخ هبت رم
 بوروک نتماهشو تدالح كرو نمقاخیدلیاربدنویآر قوح توزیسوک

 قحاوا رادربخ یرب ندنرلکدتا قافنانوحما بص یروب مو لزع یییربب

 تیاور و ی دلا ماس هتیکتکیس یتئطاس هللا یراتخا ی دنکحح

 نکلر دیک و دتا رکذ « دنګ رات مانارا ناهج كنب رافغ یبحاص ناتسراکن

 زریدیدلوا هاشداب هدنیقع ینافو قحا و اربما نیکتکسربما نیخرومرنکا

 رده رزوا دصةمرب و ناونعرب هدنررکذ نیکتکبس نب ( هلک ی نجوا )

 یزددع كنیکتکسون و رلندا ج یاو ناتسلبازوهنرغ (ناونع)

 هلزغ ( لوا فرح ) رد هن رزوا فرح کیا ه دنرکذ یراتدمو
 دلبا دنه هدننناهن كناسارخ هنرغ هکنوسلوامولعم) ردهدنرکذ ناتسلبازو
 یراناتسوببواوا هرزوا تدش یتدو ر كنساوه ردرهشرب هدئسارا ناسارخ

 ثلاث ملقا رراشب شاب قوچ ب ولوا رلهدآ حارلا میگی سلاها نکلردقوب

 هرزواقلوا هجرد شب زوتوا یضرعویبا نایفط لوطبواوا هدنرخاوا
 كنهیفرع ملاقا هل هلبا روغ هسا ناتسلباز ردروک ذم هدیدوعسم نوناق

 كناتساباز رددودحتهل.ناتسصمیرطر و ناسارخ قرطچ وا بواوایسی رب
 كنا ناوارفو لباکب واوا ن ايهاب د یرهشر و ر دهنرغ کلا ه دعاق

 هناتسشرشبولواینامربالویب رپ كنايماب و زدةانو نوا خلي ندناماب ردیلاعا

 یهک اوفردقوب یس چاپ و چاپ بولوا عقاو هدنرزوا عاطرب ردیاناب رج یرغوط
 یرلکدد دج رشا عقاو ه دنسارا هنرغهلا رهشو ر واک ن دقا رطا

 هب هب رقلوایدنولا ی بعنب نسل اوبا یرب زو لد ورک دندنلاعا هنزغهب رق

 لرل دنه ب ولوا مدآ قوج ن درا یدنهو ن دمالسا لها ۰ دلباک ر دب وسنم

 یهاشدایدنه هح دملو | سالجا هتنطاس تح ەدلب اک هاشداب رب هرزوا یعز

 هک ردروک ذم هدنوناق ردشلوا عقاو هدنسفرش بناج كن هنرغ شعارلوا

 یضرفو تردناسطیوط بولوایراهاک رارق كنکو لم كارتا یسهعلق لباک
 حق هليا یسحاونو عاق عیج یی راد ناتسلباز ادتا رد هجرد شب زوتوا

 هدنرصع هنع هللا یضر نام هدنرب زوتوا كترسهزب رک نب ماع ندیاربتس"و

 تضح ردشعا محف ید یا٥ دکد داف ایلص یناتسه» هعفد ییکیا
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 ندنروهط یسهفاط هنیکتکس ) دلکیکبا) ی دلوا م دعنم کرک

 ردهدنرکذ یسهفناط هنیکتسلا ن الوب لالقتسا هدنفارطاو هدهنرغ مدقم

 لیععمایدجا کرد ( نیکنبلا ما ) ی رادتبا بولوارفن تردرانوب
 نیکنبلا نجوا ءاشدابین اماسمصن نم حون دیج بولوا ندنر هلوک كنيناماس
 ه دعب ی دلوا ل داو هن هبت مھ كل رکسعرس بودا بسک ن اش ولع

 هیاهنیب هدنا بونلوا بصن یلاو هناسارخ تلانا ه دناامز حوننب كللادبع
 روصنم نیکسلا هدنمانا روصنءنیما هدرب ییلازویحواهدعب یدلوا كلام هلام

 قتا روصنم ی دلبا ج ورخ ندتعاطا بوسشی زوب نوجا صوصخرب هللا
 یدلبا نط)لست هدهترغو ی دراو بويعا تباجا هدک دتا توعد هنفرط

 بولوا قیفوت یراارا هرکص ی دزوب یرکسع یکیدر دنوکل ر وصنمو
 یس او ایدتنابصا رکسعرس هل اسا > قاصسا و اییغوا كنيکبلاروصنء

 لوغشم هبارغ هدنرادخرس دنه هسا نیکسلا یدراوهناسارخ ندنا هباراخ

 لللازویحوا یدبا ی ر هل وک کر كن دن ڪک یزنک ۱ كنم رکسع یدلوا

 هدنا جد قعساوا لغوا بولوا توف « دیکنا یللا هدتاورضءب و ترد

 ج و رخ كءوک ىلع واو رایداوا برطضم هترغ یلاها هل-فمالوا دوجود
 ه دنلا نیکتلا ه رکص ب ولوا یهاشداب هنرغ امدقم ی رد كنوب هکیدتیا
 قحاواتوف نکا یدناشع اافتخاو تیغ ی لعوبا رول نم ییغواولوتعم

 یعابنا نیکتبلا بودبا عج رکسع هنشاب و یدةیج بودا تصرف زاهشا

 قل وا رادربخ قعماوبا یدلیا البتسا هنعضاومرنک | كنهنرغو هب راح هلبا
 لاسرا اولو تعاخ بور و نداروص یدتا ناذیئسا ن دروصنمرما

 ی دنکو عقد نس هلباغ یلعوبا تو راو قکما وا هد ۳۵۵ س ی دتا

 هرعصندلكالقتسا هدهرغ (قیحعاوا) یدلوا عاق هنماقه كنب ردپ

 هنب رب و توف نوک ی خشب یمرکی كنس هایذ هروپنم فنس بویمک قوج
 یدلوا نیشناج ( نیکناکلب) یریک بجاحو ین الغرک | كنیكتبلا
 هت راها دنسم نیکناکلب هلبارک اسعو | مماقافنا هلغمالوا ی دلو كخاصسا وبا

 هعلقر هددنه هد ۴۲ یدتاتک رحهرزوایزرطکكتس دنفا بونل وا سالجا

 یخدلواهک (یرمب) هلنا ینافتا لرکسع بولوا توف نکبا ه دنسمصاح

 هنتکلم ب و راقیج ن دنرابد نشد یرکسع یدلا ندنن العراك كنيكتبلا

 ید ید مدآ لوغ نم هب یهالمو یٍآرا فیعط نکل ی دلو لوصو
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 كنهناماس (هرقفیمکیاندلیذ) یدلبا طب رو طبض یکیرکش اوت
 (هلکیلوا) ر د هن رزوا هلکج وا « دنرارکذ یلاوم نالوا یعو رف

 نکلردرلاکد شلواغلاب هنطاس هبتر رلنوب هچرک | ردهدنرک ذ روععیس-لآ

 دن رالوایرلپ ًأمو عج رح هل كکولم بولوب لالقتسا لاک هدنتراما ناسارخ
 یلاوحا كعساقلاوبا یرارخا نکل ر د هسیک رفت شیرانوب ی دنلوا رکذ ءاش

 ( روعح- ) یراادتا رولاق ترد هجر دقت یتیدعلوا دع هلغءاوا مظانم

 نسح بواو|یسهاوک ك نن اماسلا دجا ن لیعماروجمیس وب هکر د همالع بو لوا
 روعت هغ وا روم أهنتمدختاودو ردشماوا هیمس هليا عساوب ءان هنلاجو
 بسک ناشولعهدننامز لیععسا ندج ارا هرکص یدللوا بیقاتودتاود

 ی دنلوا هیجوت یتلابا ن اتسج هی ودن ڪو هینکنوید ن ارع وبا بودا
 یلغواهنب ږ بولوا توف ه دنرخاو اینا دعسربما بودیا تکرح لزوکه دلا

 هرکص بولوا یسلاو ناسارخ هعفد جاقرب یدلوا نیاح ( مهارا)

 ی داواقرصت هضف بسم ناسارخ تلابا نوت بولوارکسعرس هد ۳

 هدناتسهق هکلوا توف بولوا لوزرعم هرکصید | یصاخ كن دنکن اتسهقو

 هد ۳۰۵ بولوا نیشناج (دشنسطاوا) ییغوا ھت رب یدلوا عم

 یکارکسعرس ناسارخ ه ودنک ن دنفرط ح ون نب ر وصنم دیدش ربما

 لاکولضف كنوب ی دلوا هرزوا ماظتنا یلاوحا رهنسهحنرب بول وا هیجوت

 ندالطف ٌهقرفو ابکح + رمز بولوا دیزاو رفوا ن دنردپ یالجو « اجو
 یشاشلا لافقلارکب وبا ماماو ظفاا هللادبعوبا ک ًاحردرابتیلاعرعمرب دوددعم

 تاکو ردراشلواندنس« مز لوف نالو | یتاسحاو ماعنا هدر وربل روب حرم
 رارسالاروبق * رارحألاںولق * ردندمکح لوصف نال وایراح ندي اتتسا کا

 هد هر سهرپ هدنح رات ۳۷۷ * تاداعلا تاداس * تاداسلا تاداع #*

 یلغوا هني رب بول وا توف اف نکیا هرز وا عاج هلبا یس هی راجرب
 هلهحو ره ردشعوا بیقلتوید هلودلا داع یدلوا نیشناح (دجییعوبا )

 ربعرب رابک لوخ اتو به ذلا ییفاش یدیا هداب ز ن دنردپ یتالاک

 ندقدلوالابلا هف انار و ااعر ه دنتل ود ةببس ت دهر ب ول وا رابت یلاع
 كنیدلایصانرمما هد ۳۸۷ و ذخا بول وا تبا هن ایصع ه رکص

 یکی السا یدلوا عاق (مساقلاوبا) یردارب هن رر یدلوا توف هدنسبح

 تبالوتالوبویلوا دعاسنامزنکل یدشود هسادوسقلوب لالعتسا

 ( یر (۳۰)
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 نوځبشاکا هاشهزراوخ هدکدتبالوژت هبسارا ره بودا تع رع هب وص لوا

 یدروتک هش رهش ثاک نالوا یکام اراد هلبادن و دقو ذخاهلنایعابتا بودا

 بوراوو یدتامجرکسعبواوا كانبضغ هاو ارادربخ ند هعقووبنوم ام
 یهللا دہعوذخا هبا كنج میظعو شب وروپ هرکص ندهرضاع یثاکتدعرب
 كنيلعوبا بوروتڪ یهللا دبعویدابا قالطا یبیلعوبا ب ودا رسا
 یش اک کلمروماویدتا النسا همزراوخ ماتو یدروآنب و هدنسوشراق

 هد ۷ هرکص یدا هسک اداو الع عجرم مزاحو لقاع یدرب و ماظن

 نيع و ی دلوا نیشناج ( یلعنسملاوبا) یلغوا هني رر بواوا توف
 ندندمر یدلوا دهم یرهلک هلهجولوا بور و یتشادنرف-ق ه دو هلودلا

 یدلوا نیشناج , (نومآسابلاوبا) یرداربهنب ر بواوا تو هرکص
 بولوارارقرب تفداصههدنراس ویدا: اد ترهاصم هلا هلو دلا نیعیخدلوا

 همعسا ےب هبطخ ۵ دنکلام م زراوخ هلودلانیع د دنس هنس ۶۰۷ بولوا
 تفلاعیسارما نکل یدرپ واضر سابعلاوبا یدردنوکربخ وی د نوسنوقوا

 تفلاخ ه رکصرلیدید زر دیا لتق نس كسراشیا یشیاوب رکا بو دی
 مولعم یلتاق رایدتیا لتق بوروشود نتصرفرب بوشود هفوخ ندنرلکدتا
 ندک دنیا لتق یمابعلاوبا یدا نیکنبلا یرکسعرمس یشاب تبعج ی دلوا
 ه د رودنک ی یاقتناوب هلودلا نیع و رلیدلبا نیڈناج ب رب ندندالوا هرکص

 دهاعتو فلاح هرزوا كا كنج هلکنا هسردیااضتقارکا بول نج هیموق

 رلیمزراوخیدب روببودبا عج نی رکسع قل وا را دربخ دلو دلانیع رابدلبا
 یرلیچهخرچ كن هلودلا نیم ی دلوا یراسیبر نیکتبلا بو دا عمجت ید
 ید هلودلا نیم هرکصن د هب رانامزرب رابدرکه کنج هلراپمزراوخ بوش ربا

 یرکسع كنەلوداانیعیدلوا مرهن» رلیمزراوخ هدک دشر ا هلبارکسع هی

 نکر دیارارفبوخ هب یکرنیکلاراب دربقردق یراد ارم بوشود هن درآكرانا

 بوروتک و را,دنوط بو دیاولغ هنب رزوا كنا هلکعو د اقش هنبرارا هلبا یاب
 ینارعانالواشاداپاک !هدنایصعر اس وینا هلو دلا نيم رایدت | لست ه هلو دل | نیع

 یدر دنوک هب هنرغ هل اب د یرانلوا رسا ندرلیمز راّوخرتاس ی دلبا باص
 راثشح ورهفولع بودیاقالطا یتسهلج هدنراةدلو | عج هرب رب یس هلج ما
 یدردنوک نوح هظذاحءلادح سر اسو هدنهبوزاب رکسع یراناویدرب و

 بودبآبصا لاو هم زراوخ ن دنفرط یشاتوت دیعسوبا ی رک پحاحو



( ۲۷۱ 
 هدنفرط بوج كر” دال صعب « دنفرط برغ ردرلارح ینارطا ردعلقارپ
 دالب تالذک هدنف طلاشو رها ءاروام دالب د دنفرط قرشو ناسارخ

 تراعورابا ندلا هدنلحاسرهن ردشلوبعوقو هدنناهن كل وه بواوا كرت

 یر, ن دنرارهش لوی ر دتالو برص ی رال و و قوغص تباغ ر دقو
 رد هفاسم لیم نوا یرارا ب وا وا یرفص ج اکر کی رب و یریک جن اکر ک

 یا بواوایکدلاراد كمزراوخ رهشو رارد هساحرح مولا حد هتسکیا

 كمزراوخ ردهفشاب ناحرح نالوا هدن اتسربط ر دنعا انن باهم ندی زب

 مزراوخ هدمانالا عدد رار دید همزراوخ اک | تواوا تا یجدیرهشرب

 دو ر رفو ناعر دو بسارا رهو رمشعز ی داون يکاللاراد گن_یلفا

 مالسا لها هلغل واررب برص كالام لوا ت دمر ردراو یرارهش یرمغ

 هلغ هتک. لء یردار كهاشمزراوخ هد ٩۳ هرکص رلیدم هلو ابا رفطاک |

 كلك تغب سو ی دلنالاسرا هماشاکش هنف رط همتق هاسمزراوح هلکعا

 بوز وک نروص تع زع هنی رزوا دغص ے29 سد زرهدبا تعاطا هزسر

 لاذغا نیم وق ید هانمزراوخ یدراو همزراوخ ه دک دلبا مام نکرادت
 مزراوخ بودا لتفییس ها و یدربک هتکلع بواک هلال بع هتف یدلبا

 ههاشهزراوخ بوتوط یرلنا وا شا دا اک | هدن ابصعو نی ردارب كهاش

 ه رکص یدر و هب هیت یب رللام بوددالق یرلنا هاشهزراوخ یدلبا ملسا

 ه دعل یدک ب وقلاق هدف هلک عا دعا هکه رو لام رادع-م رب هنس رها

 نامزر, مز راوخ رلیدلک هم السا یسلاها نکا كن اسارخ جم ردتلا یلع
 فعض هتلود ناما.س ب هدعب بوااق هدننلا یرالا كن رلیلاو ناسارخ

 یراعلق هفالخ مدق هلبا لالتتسا یاوعد فارطا یا را هلغلوا یراط

 جو رخ ځد د نی (نومأم) نالوا یلاو ن دنامز ههن هدمزراوخ هل
 همزراوخ یدلبا الیتسا همزراوخ ن وت هرکص هر هناجرح ادعا بودا

 ردشلوعوقو ه دقدنلوا لتق هللا دع هاشهزراوخ هد ۵ یسالبنسا

 نالوا بل ص وص هنکولم تکلع لوا « دک دا الیئسا ماتو
 قی رهش ثاک نالواکاللاراد امدقمو یدلبابقلت هلبا یناونع هاشمهزراوخ

 ب ودنا الیتسا ههزراوخ كلو یدندا كاللاراد نه اجرج بودا كرت

 ی روعحیس یلعوا هک اتفو ر دشلواو بس هنتوا ل وتعم كهالا دبع

 یلعوبایدابا نامرف كن هپ هیاجرجاکاحونرءا بودیاناوتسا ندحونربما



CI 
 ناجزوح رد دنزرک ذنودی رف شب نالواکوام ناجزوج (هلکیجمجوا)
 ردب رهش كن هیحان لوا هدوهډ بولوا هيحان لو ر ن دتسحاوت ن اسارخ

 ثراوت راڪ نع اراک بولو لالقتسا ء دنتموکحرابد لوا نوغ رفوث

 ع باعا بولوا راهاشداب قالخالا لضاف سوفا مارکرانوب یدراردا

 یدیایرا هرتستداع مارک او ناسحا هاهصو ارعشو ماعناو ع رکن هب داو

 هنب را هلیلجیاباطع را-کب هو روا و راب یرلمرکو فطا هرل رغ هم
 ر دشغاوا ےظا هنانط دناصق قوج « دنرانثو فصو ردراشلوا رهظم
 داتسسا ىنا وم مولعلا جتافمو ینا ده نام زا عيدب تام املا بحاص

 كرلهاش داپ لوایتسبلا مخمل اوبا یبحاص هروهشم دناصةوینزراوارکب وبا
 یکودلب وس ه دنفح رلنا لععلاوا ردردودعم ندلرل بسنه یرلدلود "راد

 ددو سا ءاتسو یدهلاایس * ,ههوحویف مود نوه رقون » رددراعشا

 لاصلصونیط نم سالاراسو * ىلعو ددوسنم اوقلخ امن اك * ىلاعلا *
 یلئاسا * لالاو ساب مهاضاو ار دق * مهلجا اذه لقت چم قلت نم
 یرت اما * یلاح یا رظناف خو لاوسلا عد * مه دنع تاصح یذلاام

 اک اس نکا ناف * احر دنعیاحر ما مهب * تیلحدق فیک یلاح نا
 ةفاطوب « یلانغال ال یزجل ك اذ ناف * مهملا رکش نع
 ثرالاوا) نالوا تموکح نیش دنسم ادا ن د هيلع

 ولت هیارع- و ابدا و ال و لضاف و لاع هک ر دنوفب رف ن (دجم
 یدردبا راناسحاو ماعنا هنر رهو تسلاو تبحاص هلرلنا بولوا هاشداب

 الت ناسناو ةلودلا كالت ةرغ ثراذلوبا ناکو » ردشعد هدنسانتكنایتع

 بیصخ م رک نم قّولاع هللا کالا زارطو هللا كالت لاج و هلقلا

 ببرق لئات قتسمو دیعب هم یت یو بیغر فرم و بیح ر فنکو «

 رد-شلوا هکب اشتم هب رهص تبارق « دن راارا هللا نیکنکبس كنراطاوبا

 لغوا هنپ ر بولوا توف ۰ دن سالیتسا لم او | هناسارخ كل هلودلا نيع

 اقا هدنماقم یا هلودلا نیع ناطاس یداوا نیڈناج ( دجارصنوا)

 توف هد ۱ هرکصندتکر ح هرژوا یر س كن ردب تدعرب ی دانا

 الیتسا هلو دلانیع هک لا لوا الذ دعب و یدل وا نیشناح هسیک هتب ربواوا
 نومآامو-ن نالوا یولم هن احرحو مزراوخ (هلک ییدرد) ردشعا

 عطنم ند رها ء اروام و ناسارخ یراکدید مزراوس> ر «دنررز د

 ww یی نی ی و و و وف

۲ ۳ 
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 هر هلق ی رک دتا نصح لک فلک, ىلع وبا امدقم ب و راو هسیا هاش

 تبقاعو رابدستا هرصاح هر زوا تدش ےظع بولکرکسع ی دن ابق

 افصا نکل یدتا ناهنسا ء اش ه دنراق دلوپ رفط هیهسلق هلبا شی ور وي
 هجا وا توف بوکود « دنراکدنلیا هبهلودلانیع رلیدلیاریسا ب ويا
 رادقمر بولوا یبا دنا ه داو ړع ردڈ لوا مدعم ندنردبیقوق یدلباسح

 هلباد و دیق بوئوطیراش هکر د العل یتعقح یدیاراو د یاب وک واب

 تمالس بوزا بوتکم هنلایعولها $S رب ندنرکسع نیک نانکر رروتک

 لدبافطا بودبا اجر هراش هلکعااضتفا كهریدلس ییکیدشا تدوع هلا

 ندلمأت رادقرپ راش ی دید روی رب رک بوتکمرپ ه دموهفم وڈ اکب

 ظنا هبحرلا ةبعلا اهعا) هکندتارب رك بوتکمر هد انعموب هرکص

 نه هکر اه عیج ىلا یھنا دەل شارةلاققناخ نم یدعب هندحااعلقغا

 داع انا اسهو روکنمو ر وظح لک یف یلام هتعیضوروجخ نم هتب رشو روج
 كيلجرو كيدي نقد الو كيدلاو ىلعو كيلع قهدلا نعضال هللا ماو كيلا
 نب نس هتتروع ترابع لأم )ا رودلا فر ودخا تا رل ةظع كنلءجالو

 فالتا یلام و باکترا تاداس هعن بولوا هشحاف ہ رکصن دکدتک
 مردیا هلب وب مردبا هلی وش اکس مدشربا نب هتشا م دلاربخ نس هلج نسشعا

 فب ر> یدریو هللا كفن رح بودیایط یب ونکم لصاا و ردفب وخت ويد
 تماق هنشاب كلایعو لها هدقدلوب لوصو بوتکمیدروجوالاخ این بولا

 هدهشوکر ب بوراوو رایدقار نب راهن اخ بوشود هفوخ هبن رم لاکویدب وق
 قوپ هسیک هدنجماو لفقع یس هلاخ هکیدروک بواک فب رح رلیدلوا ناهنپ
 تي هله یدارصصهنشا ناج بول امخییارجام ندرلیشک وق بولوا ناریح

 هیت اک بوب وقوا یدوهعم بوتکمو یدتبا هدافا تبفیک بولوب شلابع هلیبالب
 هدا ز هدقدلوالصاو هنععس كنهلودلا نیع ارج امون رلذدتا نعلو بسرفاو

 هدنتمدخ قءهزا بوتکع هنمرح یهاشداب رب رلیدلوا قس بودیا كعط

 سبح یراش هلودلا نیع و یدد ردو یسازج كخاتسک ندا ماد سا

 یدر دیا عیسوت هبت ره لاک بويعا قیضن نکیا ه دسبح هرکص ندکدتیا
 هلغلوا یعوعسم یی دلوا قشاع هش رب ن دنرامالغ ی دنک هاش هک هوش

 یدلوا توف ه دسح هلا لاح لوا یدلبا ناسحا هر ودنک هن ییالغ لوا

 ی دنا بصن یل ا و ن دنفرط بو دا الت سا هل اتسسشرف هل ودلا نیع



CARD 

 لضافو اعر هدنسفنیدلبا دادو لدعیارجا بودبا تک ر حلزوک و یداوب
 .داماکربثالانبایتح یدبالوغشم هتیحاص هلی لاکو مع باحصا بولواهسیک
 كنب رهزا هدنرزوا كن دلج چاقرب كنماک مان بیذهت كنب رهزا هکر دیا تیاور
 ود ی د وقوا هرخآىلا هل وا نم دج یصنوبا راشندنب یاکوب هلا یطخ

 ل اغتسشا لاک هغ رش ع لیصح رمن وبا هک ردیا تلالدوب مدروک اضءا
 بولوا نیشنم# هلبا مدآیک یرهزا ار ز شعاراویلاکهدتب رعو شعاهرزوا

 هر زوا لاونم لوا مصنوبا ر واوا لضاف ها مدآ ناب وقوا ندنا ییذهت
 هدکدوب هاش یلبغوا بویلبا تموکح لز وک س اناا نیب هدیدم ت دم

 ههاشراش ) رویم یلغوا ییءافمو یدلبا راتخا تا رع یسو دنک ( .

 هدکلرورپ تکامءاشیدلوا لوغثم هنادابعو مواعیءودنکب ویلرامعا

 هرکصندک دتنا رو ره هرزوا لاح لوا تدمرب بودنا لولس هم رثا كن ردپ

 هرصاح ین اتسشرغ ب ودیا ج ورخ هن رزوا ح ون ریما روحن ییعوبا
 درط ن دراد لوا یهاشراش یلغوا هلبا دڅ راشو لاسرا رکسع نوجا

 نصح هی هملف مک سهرپ « دناهن یراتبالو بوراو یسکیا نیک الجاو
 ن دهعلق هاشو دج ہدکدلکنوحا دادماهحون نیکتکسرما هرکص رایدتا

 ب ول وا كلام هنن راتکلع ی دنک هنب و رلیدلنا دادما هایکتکیتس ب وقیج

 هلو دلا نیعهدعب رلیدنک هرزواهافر هجا وا كلام هناسارخ دو هلودلانیعات
 هب رجن نتعاطا كهاش هرکص بودبا اقا یرانا هل ودلانیع رابدعا تعاطا
 یدلک ب ودیا لاثتما ددرت یب هاش ه دک دا ت وعد هنب روضح ن وجا

 هاش هرکص ندشکم نامزرب بودیا یظعتو م رکن هبت رح لاک کا هلودلانیع
 ی د ر دنوک هلبا مارکاو زارعا ینا نیکتکبس ب ولوا نوذأم هکنکه نالو
 نسکلوب هلس ه د ارغوب بو دبا تع رع هکعا ارغ ه دنه هل و دلا نیع هدعب

 هکدنجرهیردب یدلبا نایصعراهظا بويعا لاما هاش هدک دلبا ساقلا

 یدلوا قاع ید هنن رد بویعا اهصا ی دتا بیغرت هتءاطا ب و دیا علم

 لاسرا هلاتسشرغ هلارکسع ی زاج نالسرا یرکسعرس لوسنیع نا س

 كنودنک بوشا و راندتلیا هیعن اینا هلکع |ناینسارصن وب اهدنرلةدراویدتبا

 یتشاکاک | نیع نا یدلبا راذتعا ندنن ایصع كنلغواو راهظایتعاطا
 قاداربا نالوا نکیاهدناتسشرغو مما نسلوا قم هدنارهبودیا یظ ەتو مارک آ
 لیغوا ردشلوا توف هدناره هد ۶۰ هرزوا لاحلوا یدلبانییعت للاب
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 تیعبن دیک ق وج هی ودنک ب ولک هل اسارخ نیسح لصا لاو ی دنا
 ن راهتف رغزوب و رهاط ی رهطم یر, زو هلودلادضع هداناوب یدلبا

 ندکدتا ماتا مه لوا رهطع یدنا شّعا لاسرا ه امرکن وا عفد

 كج روک ن راصنا ترک هدقداواقالم یدتا دج وت هن رزوانیسح هرکص

 ندنعوقوهد دش "هلناقم بودا ترسشابم هکنج راحان نکل یدشود هفوخ

 مولعم یب دلوار مه هنیلاوحا هرکصو یداوا روسام نیسح بوزوب هرکص
 تالوورد « دنرک د یولم ناتسشرغ 4 هلک یغکیا ) یدلوا

 لابجیسقرم بناح بواوا یسهیحان كو رب لصهروغلابح كناسارخ

 شرغردهرغ یب ونجو دورلاو رم یلاع*بناجو تارهیسیرغ بناجو روغ
 ر دکعد ناتسهوک كعد ناتشرغ ب ولوا هنسانعم هوکه دن ال كراتا

 دسیک هقدلوا ذا كنهاشداب بولوا یروقو ی رادن رد كتکلع لوا
 ندر ۴ل دعهدرلنا بولو ارالو هرزوا یوعتوح ًالصیسلاها نمهدنالوخد

 نیسشپاهنب رب بولوا نیه هنب رب رپ ردراو یررهش وب یکیا ردراو هب
 نوتب زو جنرپ بولوا رارهش قوج یناتسب یب وص لرد نیمروس هنب ر و
 هنکو لم سرف ارد راش ه راه اشداب ن اتش رغر دیک ن د رلنا هفارطا

 یار هن_رلهاش داب دنهو یش اجت هن راه اش داپ هشبح ورم هبق هنکو لع مورو یرسک

 دن راهاشداب هن اغرفو ناقاخهش رلهاشدا ناتس رورو هن رلهاشدا نیو

 ناجرجو دبهبصا هنکولم ناج: رذآ « دلوق ضعب و ناتسریطو دیشخا

 هن راهاشداب دنفرعسو نیا هن راهاشدا هش ورمساو لوص هن رهاشداب

 هنرغ و رالاصس هنکولم ليدو مرطو هاشهزراوخ هنکولم مزراوخو ناماس
 نمرهاشو روتکنو روک هک والم نعراولیس رهنک ولم ناتسڪسو هر ويح هن کو لم

 نانو و نوعرف هتک وام طرقو لیقو عت هتک ولم نع و رذنم هنکولم هرمحو

 جرات كنه اطو زب یکی راک دید دور هنکو ام لباب و سویلطب هنک ولع
 ناو ىنع نك لق دلو ابا رفظنال!اذهیا هنن رالاوحاليصافتو هن رروهظ

 دسانب (دجشرصنوا راش)ادتا ندرلا هکر دو نالوا ےھفنم ندنر از وس رثا

 لوتسم هرادلوا م السا لها بولو اندک و لمناتشرغیدادجاو لص ا كلوب

 رون نح لغ واو دسا یدل وا ل دتمو ربت یلاوحا كرلنا هرکصندنراقدلوا

 یاوهناتسشرغ ندنف رطكرانا دجش بولو|هدنرلتم دخ كنکولم هبن اهاس دمع

 لالعتسا هدرا دلوا هدقدلوایراط فعط ه هناماس هرکص یدنلوا بصن
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 لاوحاوب ی دابا مارنحاو مارکا هبن رح لاکاکا حون ن روصنم ریما یدراو
 هدن امرک بولوا ت وف « دتلاییلا زویحوا « دعب ردشلوع وقو هد ۰۵

 عین ییعولا یدبا « دارا نایلس یلغوا ر دثاوا رکزولوا یادم

 یبصا بول وا مدآ راک هلیحو عادخو م لوم یبحاص هیلاع تم رداهب و

 كنک و لم هبناماسرکب یلغواو عسلا نیدمم یسهجوع یدیاندنلاجر دفص
 (عسلا) هرکص ندک دنک ندنامرکد ج رلبد ا ندنرکسعرس كوپ

 دضع بودا هبلغ هب ودنک بایشرورغ نکل ی دلوب لالقتسا دم نا

 رهسوک ضعب ندنعابتا لدضع ادعا یدشود هنسادوس هلاغم هلبا هلو دلا

 هنیرایضع4 هرکص یدلبا مارکا هرمنا عسلا رای داک هات كسلا بولي 1

 كعسبلا هدعب یدتبا رهقو ماهنا برلن الق عسلا هل | یرلمک هدضءبونود
 یابناراس كعسل ارایدلوا مرکم بوراو هللا ل د ضع یعابنا رادقهرب خد
 یعایناردق كب كعءسالا ه د هعفدر و رابدت | ليم هنف رط دضع بوروک یا

 رنک ۱ ی دلاق هلبا یعابنا صاوخ یس ودنک یاب دک بواب ربآ ن د روغوارپ

 هل ایل ایعو لها بوروآ یلاحو عسالا رلب دلبا تیعبت ۰ دضع یجدیرکاسع

 ین امرک بولک هل ودلا دضع سد ی داوا هناور هنفرط یرام هد ۷

 صاخ هسراونلاوب!ییغوا قبالو بودا طیض یتسابثاو لاو ما كسابلایب و
 یدایامارکااکا روصتمریما هدق دلوالصاو هیاراخت هسبا عسلا یدلیا نیت

 هللا ذوعت هعسلا « دنا یدتا نن ههزراوخ نداراګ بواوا نادرک ور هرکص

 هللا یدنک ن دننارططا لاکهک هل وش ی دل وا ضراع دمردندشر یلاع

 (نایلس) هدرکسیلاا زویحواهدعب یدلیا تافو هللالاحو و یدرافج یب زوک
 صواب و صهةیدلک هان الون امرک هلبا رکسع یکیدرپ و لروص: رماد نا

 كنەلو دلا دضع یدلبا ادیب تیعج رفاو رلبدتما تعاطاراب رمغو یر هفناط
 ردارپ هللا نایلسو یدزوب بولوا لباقم هلکنا هد ۳۰۹ کر وکیئان
 یجدلوا هبهلودلا دءینیراشابودیا لنف ییسیلا نانیسح ورکب یر هداز

 ت تواواض رفتم هیلکلا سالانہ تاودویدننالاسرا هب هلو دلا نکدیردب

 رفاو هشاب هدناسارخ بودناح ورخ هدنح رات ۳۹۶ یلیعنانیس>یر هداز

 یتیدلوا برطض»یلاوحا كس كن هلو دلا د ضع هدنامرکو یدلبا عج رکسع
 رزود وینامرکلا هعلان رهاطتفواوا ار زید روي هن رزوا هلغل وا ىو ء۶

 ناشب رپ وهدزم* رب نامرک لاوحا بولاق هفال مدقق.ذنالاییعین اهاس"یکرت
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 ندندصقهن رزوانامرکكتهلودلارعمنکیارالوذشم هکنج بود اهر صاح

 سانت زار د یدلؤا هناور هرواسبن بوقلاق ےهاربا هدنرادلوا رادربخ

 عه ر دهدنسارا ناتسهم هلبا نامرک هک یدراو هن-س هعلق ع هدعب بودیا
 كنج دج ی دشود هندرا لد هرکص ن دکد تبا طبضیت امرک بولک

 صولبیسان ندنرهبدن هوسو هگرعم هدعب یدلبارارف هناتسهس نیزسکعا
 یداک هن امرک ندناتسصس ورک د څ هدقدلوا مرهنم ن دن ههاط صفقو

 ب ودیا كسنج رلنوک جاقرب ی دیا شا كل رادت مدآ رادقمرب زعم تق واوا

 هلودلازعم هد ۳۲۵ هرکص یدرجاق هناتسهسورکو یدزوب ید تبقاع
 نازادع؛یدلبا طبض ینامرک بولکد ع هنن ك دبا تع رع هسراف ندنامرک
 ضراع یط رح لاف هب و هنک ه دق دل واربب بويعا هر ه٥ ةا

 امدقهدعسالابودبآعجج هنناب یتایاسوسایلاو علا یرالغوا وب یدلوا
 تصو هسایلا هدعباکا قماعم بودا راذتعاندنا یدیاشعا زوج رادقمرب

 ینلاوما نالوا هدلا بوراو هدغصدالبنالوایراتکل علص اهن ایلسبود|

 ینایلس یدوصعم هلغلوا توادع هدنراارا هلبا عسللا یدلیا مما كعاذخ

 ی دلبا السا هن اجریسو یدنکب وقیچ نایلسیدیا كعا دیعبت ن دلا
 للایلس یوشورکسع رادقمرب هنن كعسلا قضا وا لصاو هثب ردب ربخوب

 هراقیج ن دتالو ب وديا كنج هلکنا هکیدتبا او ی د ر دنوک هنب رزوا
 ناسارخ بوةیجو ی ذتنا عج یتلاوما هلج ب و روک یلاح ل وا ن ايلس

 را هسوک جاقرب هرکص یدلبا طبضبولکین اجریس عسلا یدلوا هناور هنفرط
 بوتوط مرج الف رایدتا قاف هني ردپ توشود هسارهو قوخ ن دعسلا

 تعاس جاقر بواوا ضراع یڈغ هاکیب هاک ہد یدلیا سبح هپ هعلقرب
 ىسەدلاو كعسلا هدقداوا ضراع تلاح لوا هنن نوکرب یدرولوا روشی

 ههر شط ندراویدو جارخا ندسبح یعسلا بو راو هلا یر هب راج

 یدچاق ب وربق نیرادنب هلبا قب رطرب عسبلارلیدعا صیلخت ب و دیقراص
 ندنلغواهدفدلوا رادربخ ندلاحو ی ردپیدلیا عج هنشاب یعاتابوشاریخو

 هن اسارخ بول آ یلایع نوسسرب و لهم نوکجافرب اکب بو دیا ناینسا
 نوسلیا طبض یتبالو ن امرک هلطاب و یی هماقوب یس ودنک مه دیک
 یدا مع مس هل یردپ رابدتبا هرزوا لاونمو بواوالاق یخدلوا یدید
 هیاراحت یس و دنکو ی دقارب نش قوج یخد هال وا ب ولا لام ردق

  ( (E) ۱ی (
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 رریک هنګ ااب ردییال ونامرکز رولوا هدراهناخ ندلیقو بولوایرلتم#" قوج
 ا ردقرط بونج هسا كنعاط صقق ردشعاشوغارد ا رد یفرطیکنا

 ردراتون یرارهشروهشم كن امرک بولوا یدود> تفريج یفرطلاعْو

 نامرکو ناکسام دن زومره ع دنرز ناجرمس تفرمج ریشدرپ دفاب
 ردلپ دبن هللا دبع ییافرایضعب ردشلوا حوتفم هدنلا یدع نلیهس یبالو
 هدنرلکدتنا موحش مالسا لهارد ه دنجوا یمرکب كرش لاح هم4!بوید
 مزرهنعو رایدننا كنج هلبانیلس* بودا دادتسا یخد ندنفلخ صقق هرفک
 رلیدتنک ب وسک هجارخ یرافک و ذخا عانغ هصن مالسا لها بولوا

 نکیایسلاو قارعمماع نب هللادبع هد ۳۱ هلبا یرلعا ناصع هنب هدعب
 هتسلاشا بودبا ع یدنی هلا شب ورود ب وراو ندنفرط كنا عشاح

 هلبا شپ وروپ یخد یناجربس هدعب یدتیا اقاهدنرلماقم هن و یدرب و ناما
 ذخا هللا شب و ر ود و هرصاح جد تف رج « دعب الحا ییسلاها بولا

 ید یرلنا هلکعا عمجن قاخرفاو ن دما اید ه دصفق ه دعب ی دتا

 یی و هنارکم ییک هلرا هنیفس نامرک لها رنک !بودیا ناشب رپ ب و زوب
 یرلیلاو قارع بولوا كلام هن امرک یوق برع هدعبرلبدتیارارف هن اتسم
 ردهدنرکدسایلاونن . (دصقم) یدرونلوا بصن هکلام لوا ندنفرط

 ۳۱۷ ی را روهظو ن امرک ی رلکللا زاد بولوا هی رفث چ وارلنوب
 یژادتا رد هنس ۶۰ یراتدم بولوا ه دنسهنس ۳۰۷ یرلضارتناو

 نب صد دیعس ریما « دنلصا بولوا عسلا نب سایلان (دج ییعوبا)
 سبح بولوا هدرزآنوحما صوصخرهرکص یداندنعابناین اماسلادجا

 هن اجرج اعم هلبارنظلا نیدحو قالطا هلباعاغش راهسوک ضعب هدعب

 یردارپ هنب رزوا لدجا نب صن هدیدب نوا زویجوا هدعب یدلبا لاسرا

 ب وراو هغ رزوا كن اب سالا نب دج هدک دتیا ج ورخ ې اب رکزوبا
 هل امرک ندروبا سند قعلوایلوتسم راددا اک | هرکصیدلوا هلکنانامزرب
 ناک ام هد ۳۲۲ هرکص یدلوب توقو ی دتبا الیتسا هرادد لوا بو دیک

 هنس یسنر ای دتک روند دج هلکعا ذخایت امرک بولکی لیدلاک اک نا

 رذاو بواک و ربک دج نیکنک هن دادما ل غظلا نب د ه دن اجرج ناکام

 رصنرما هد ۳۲۶ هرکص یدلبا البتسا رارکت هل امرک هرکص ندهب راحت

 هدهعلقر ینا بوراو ی دلبا نییعترکسع رادقمرب هلبا روعحتس ن مهاربا



(ATE) 

 هدسعب ی د رونک ریس هضبق ییاراخ و یدلود بوزو یخد یرلنا
 تکرح هنن رزوا یر اح ب ودیا ل ر ادت رک ع رفاو سنا ن اخ كانا

 بوک ینوهج بوم هل وا راداب قکلوا ر | د ربخ رصتنم ن دنکو دلبا
 یردار لدو یدراو هرواست بولاق ندنا یدلوا كلام هن رهش دروسا

 ندهمک قوچ یدلیا رارف هنارهرمصن بودیا هبلغ سصتذم یدیا هدنارصن
 یلاعلا سم بویمهلوا راد اب رصتتم هلکلک هليا ركع مظع هلو دلا فیس

 بولوا لاح هدوسآ ه دنیاج فنک كلا نامزر یدتا رارف هنفرط كسوباق

 هدنرع ه دعب هیاراح بولب زوب و ی دلک هی هب راح هلبا صن هنب هرکص
 تآ رفاواکا دنر ع“ لاهاو یدلکهدنقرعس امرهنع هنن بوراو هروباسدنهدعب

 قعلوایوعسم كناخ كالءارلیدتا دادما هلبا یعانجكی  حواولامو هلوک و

 هدعب یداوا مرهنم بود هب را هد ۳۹۶ هلیا رصتتعو بوئود ورک

 هرکصندنوبیدزولیرسهتنم بونود هپ ورک هليا رکسع عظعرپ ناخکالبا
 رارف ارا رهو ارارک هباراخ اک هن اسارخ هاک بویم هرب و ماظن هلاوحارصتنم
 هلع هدنلوالا عب ر ٥ یسودنکو یدنکو دجالسو لام تقاع بودا

 ند هبلاماس یون نیخرومرنک ایداوانوفدم هدنب رقع رهیام بواوا لوتعم

 یرلب رب هکر بد یراهغیدل وب نلالقتسا یدادحا ار ز ردراشم عادعع

 هلبا یکی رک یدیا یم هل وک کت هلو دلا فس هک كب ور هام نالوا یرالءاع
 رب دیار دغ نکا کا الا بوشودراح هلودنکر لدتا لتقف یرصتنم

 یغوعس كهلودلا فیس لاوحاو یدنلوا نفدو لفن دد ودر لح تبه

 ل رصتنم نس هلیبق ج6! یب و از ارج بنر بودروتکی نو ر هام قحصلوا

 یا هدنرکذ هاماس عورف (لیذ) یدابا تراغ ن وا یماقعتا

 هلک ترد ه دنرارک ذ یلاعا ندرلنا (هرتفکلوا) ردە رزوا هرتف

 هدنرکذ سایلاننالوایوام نامرک ه(هلکیلوا) رد هی رزوا

 ندمالسالها یناونامرک (ناونع) ردن رزوا دصةمرب وناونعرب

 هل. ءارو یرسکو یعف كفاك ی ظفل نامرکرد هدننارلندبا مخفادعا
 هکر دعسا كن هروک كوي رپ هليا نونو فلا هدعب هحوتفم میم هدعب نوکس

 سرافرح فرط بونجو سراف دودح فرط برغ بولوا ن دیفرع ماقا
 كلامرک ب واوا یرارع ناتسجسیف رط لاعو نارکءضرا ی رطقرشو
 هکر دراو هفناطرپ « دنما ص واب « دنغاط صفق عقاوه دف رط ب رغ
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 بول آیکنللادبع قبافیدغوذو یدریق رفاو بوشود هنب رادراو یدزوب
 تنایخهک دج نی مساقلاوبا رلیدتا رارف هر واست نوز وتکب و هیاراض

 نالوا هلبا دو ب ول وا «رز وا قافلا هليا نوزونکب و قیاف « دقوقعو
 دو یدایا تع رع هنفرط ناتسهق هدرارف نیحیداربار ید هده را

 عارنخا د اسفرب بو دبا ادپ تیعجرب وریک مس الا وبا هلبا ن و ز وتکی

 یدچاف هناجرج ن دنا ن و زوتکب سب ی دشود هن زادرا وید رلنوسعا
 ندنکلام ناسارخ هرخالاب ب و ردنوکر ارکسع ی ردنا ېپ ندندرا دوڅ

 كندبئاماس هد ۸ بولوپ لراع:تسا و درابد لوا دو رای دا حارخا

 هکلاعلوا یرصن یردار و یدوقوا هبطخ رنوسا هاب رداقو ح راطنعسا

 لب نالوا یهاکشیابسآ كنب ردپ یس ود: ڪڪ بودیا بصن رکسعرس
 هرزوا ینیدلواروک ذم هدالاب یدشا ذاا الارادینا ب وراو هب رهش

 ىح كکللا دبعو بواوا مج ه دارا كاللا دبعو نوزوتکب و ياف
 قافئالاب هلرایرللواروع#* ندناسارخ تولواروصقم هرهتلا ءاروام طة

 هدنراارا نکیا رل هرزوا تع زع هکتج هليا دوم هدناسارخ وربکو عج رکسع
 هن رانا ناين نیغاواتوف هدننابعشهروب نح هنس قیام یرلمدقشیب كلج

 یدیا یسولدازا لرمع؛نب حون بواوا یصخ قبافوب یدلوا ضراع لزازت
 هلا یرکسع ران ات كولب ر قصلوا یعوعس» كناخ كلبا یرمخ یتوف كنا
 ن رودنک بودا ذاع ا هب رف ید تفداصم تروص هکللا دع بواک

 هن روض > راد هیج هنلابقتسا | رحا راسو نوزوتکب رلیدلواهدندیف هظذاحت
 كئس هدعقلا یذ ۳۸۹ یسودنک بودا ذخا نس هلج ه دنراقدلوا لخاد

 هرکص یدابا افنخا كللا دع بولوا لخاد هیاراخ نوک نلاص یجنوا
 امدعم ی داوا ص رقه هناماس تلود بول وا ت ود ه دن سدح بو ریدلوب

 یزهج وعو بوته واو مهاراوبا یراردارب وروصن+نلیکج لیمهنب رازوک
 سوبح هل هلباتاللادبع هسباراو رلیک ید ند هیناماسو نایلسوب او اب رکزونا
 ح ولن لیععسا مها راو ا رم صنم ی ردا ارب ثکللا دبع هدعب ید اراشل وا

 عجج رکسع رادقهر هنشاب بودنا راز هن راد مزراوخ ه داتقا تروع

 یسودنکو لاسرا ورلیا بودیارکسعرمس یب هسک مان نالسراو یدتا
 هرکسع نالوا ع وضوم ن دنفرط ناخکالبا هداراش ب وب روب ربع

 یدشریادادما رارکت ندنفرط ناخكلما نکر دیک بوغقو یدلبا نوٌعبش
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 یلعوبا هلکعا رها كلك هیاراخ بورتسوک« دعاسم تروص حون یدزاب
 ارا هلا ه دنلوصو هیاراحت ی دتا هار مزد هلیایاپتا نانلوب ه دشت اب

 یاباقهلوالخاد هنب روضح كحونبولک هلبا مارک | رلیدقیچ هناابةتسا
 یب ییعوبا زب زع نیارب ز و نیکتکبس هرکص ی دلبا سبح بوتوط هلبا
 بودروتک ویدتساندح ون یب یلعوبا بوی وطیغبدلوا هدنکر ادت صیلخت

 یعاواكبجر هدهرول نه هنس ردنلوا توفهدسح هد ۳۸۷ یدتاسح

 قدم ی دلوا یراط لالتخا هتلود هبل اماس بولوا توفخدربعا نوک

 ی دلوا نیشداج ( روصنم ثرطاوبا) یلغوا هنر ر دشاوا هنسرب یمرکب

 یعوعس كن اخ كلبا یربخینوف كحو رد وا یر زو كلا نوزوتکب

 ناخ كابا یدلوا قم بولک جد قبافیدوروب هنب رزوا دنقرس قعاوا
 قسجاوا رادربخ روصءربما یدردنوک هن رز وا اراش راکسو درج یا

 تولوا لخاد هراراخش قبافیدعیح دف رطرب ندرهش بویاوارداق هتمواقم

 قلوا « دتمدخ لروص ریما نوګا تباعر هب هعاس قوفحیسو ناکا

 هنفرطروصنم هلیاربخوب ییاراخ یاشمو یدلبا راهظانکو دلکنوحا

 هرزوا قمالوا تنایخ هد و دنک بودیا زانو اجر نس هلک هرهشو لاسرا
 رارق هدنسهاقم بوسلکروصتم یدردن انا یروصنم هلبا هدیسک | ناعا

 ی دلا نیبعترکسعرس هل اسارخ ینوزوتکب و هیجوت هقافیبصنم ترازو
 یدبا لوغشم هکنح هلبا لیعاسا یردارب نیکتکس ندوجخ تقو دعب

 د وڅګ ی دتا طض نص: كل رک عرس ب ولک هناسارخ ن و زوتکب

 هش رز وا ناسارخ هدقدل و رارفتسا ید کام كش ردب

 قافتا ها قدافو یدحاق هاراخ بوغارب یناسارخ نوزوتکب یدورو
 كب رحت هکنک هن وزوا ناسارخ نوا هب را هلبا دوم یتاطلس بودا
 بودا تیاعر ه هعاس ق وعح د و « دکد تا تکرحر وصتم رابدتنا

 قافنا هلبا قباف ن وزوتکب هد ۳۸۹ ی دلکح هیهنرغو یدقار یناسارخ

 یازوفطو هنر یتدم رایدکج لیم هن رازوکو ملخ یروصنم بودیا

 یبصزونه یدلوا نیشناج (كالادبع) یردارب هنر ردشلوا
 ندرودنکس انبولق هلکع اروهظ تنایخ هلوکو ب ندغافو نوزوتکبیدیا

 بوتکم "ریما دیدهن بولوا ردکتم جد دوج هل ودلا فیسو یدلوا رفتم
 یرانا « دوج بوب رود هلبا رک ع مظع ید یسودنک ه دعب لاسرا
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 مدآ قالخالا نسحو ال عبحتو شیدنامخو رادن د بولوا توف ه داور
 ندنسهلوارب رڪل )سو هلع هللا لص هللالوسرلوم) ه دنساضما بولوا

 ناتسکرت هلو دلاسس ییعنیدج اصن وبا ناخبا كالا دعب یدرولوانونع

 رک ذ هدنلحم مکت ردرادلوا ضرقن ۰ دنلا كلا هبن اماس بولوا یهاشداپ
 یک اح هنرغ هدک دشا تدوع هراراخ حول ریما هد ۳۸۶ ردقج هل وا

 ندودنک دناب عفدیراناو تیاکش ندشافوییعوبا بوزان همان هنیکتکس

 ه دن احرح بوقلاق ند هنرغ هللا كرادت مظع نیکتکس یدلبا دادعسا

 ییعواو قیاف « دن رق تاره بوس روی قافت الاب و ی دشواف هحوتریما

 یلغوا كنيکتکبس ب و دیا طبض ین اسارخو رلیدزوب بو دیا هلن اقم هليا
 یییکتکسو بیقلتوید هلو دلا فیس ب و دبا بص یاو هناسارخ یدو

 هدناره نیکتکبس بودیک هیاراخ ورک حون یدتا بیقلتوید هلودلارصان
 كن هلودلا رخ قدافو یلعوا هد ۳۸۰ رلدلوا هداد رارق هدروناس دوو

 توجاقدوج راب دزوب یدو و رایدلکبودنا عجرکسعرفاو هل ایدادما

 قباف بولک هلبارکسعرغآرب قاف الاب و یدراو هسنن اب كلیکنکبس یر دپ
 ییعوبا هرورضلاب راب دراهیج بوروس ن دناسارخو رابدزوب یب یلعوباو
 ناخکابآ قیاف یدئوط ینا حون هدقدارو هیاراخش بو دیا ناسا ندحون
 هدنفح كلا ه-فرط ح ون بودا ع رکتو مظءت ناخ ی دلبا رارف هنفرط

 بودبا لوق یتساجر ح ون یدلبا اجر ینتلابا دنفرعسو رپ رح همان تعافش
 مرهنم هد هبا هعفد قبافو ىلع وبا هکر د رمئالا نا یدلبا هیجوت یدنق رس

 ریمآفاطتساو راذتءا هنفرط ح ون بو دیا رارف هطنلا لما ه دنرلق دلوا

 هپ هسیاجرج بولب ربا ندسعیافرکا هب یلعوبا ح ون رلیدتارب رک بوتکم
 ندنب یب یلع وبا قاق ی د ردنوک باوج وید مر دا وفع نس كسرولک
 ریذحو عنم هکدنح رهوید ردراو هلیح هدیاو هکعراقروق دیک بولب ربآ

 لوزت هب هب رقرب مان فسا رازهو تع رع هب هناحرح بويعا اغصا یدلبا

 .ییعوبا هدنم | هه بوردنوکر کسع كولبرب هاش مزراوخ ههادبع هدکد تا

 دم ن نومأم یسلاو هیناجرج یدلبا سح ه دهلاخرب یدروتک بوئوط

 هدنرهش تاک یهاش مزراوخ بوراو هلیارکسع قجلوا رادربخ ند هعقووب

 صیلخح یب یلعوباو لتق یهاش مز راوخ بودا ع تبقاعو هر صاح

 بونکم ه دنباب تعافسش یتا هنفرط حون ریءاو یدرونک هی هبناجرج بودیا
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 زارفو مازا هل س چوا هدناحرح سابعلاوا یدالا نیعل صضاخ یدانارتساو

 رکا سابعلاودا تواوا او مظع هاب ذوعت ۵ دت الو لوا هد ۷۷ بودا

 دب لاح هم! ردشلوا توف اموجس» هک رد یک ر لیدلوا توف هلبا یع ابتا
 هنس هر راحر درو“ نا هداننالوا ردراو دنف رط روعمیس نا یعابا

 هرکصیدلوا عاق دمت یعوبا یلغوا هن رب بولوا توف اخ نکردبا عاج

 كیلعوبا حوت را رولک یرک ذ ه دنلح ی دلبا تقلا هب و دنک قیام

 یدتا بنعلت ودد دل ودلا داعو ی دانا مط د یاتسھقو تاره هضم

 ی دا بیقلت ود ( ءامسلا نه د ولا ( | الارمما ید دنک هرکص نکا

 نکا حونرما بوزوب قلا ۰ دن_سارا شو هلا تاره یعوا كد لود

 درط ندکلاع لوا یی یلعوباو بص یلاو هناسارخ قباف هلغل وا فرم

 . _حوئرما هرکص بوزوب یتایلعویا « دقدراو قداف ی دلبا مما كعا داعباو

 كف بو دا هیحوت هدک دا بلط قلا ناسارخو در زف تاک هنفرط

 ه دعا ردشع !روهظ هد ۳ تااحوب یدلبا حد جد یاره نالوایصع

 یدتسالامرادقهرب نوح !یحاومرکسعبوزا بوتم هنف رط یبعوباح وترا

 توشود نہا ھو فو ندنتسشاع كتفلاعوب نکل یدمردنوک بودا تعاطإ

 نالوا کاخ ك راد نیغاسالب و رغشاک هګراو هند و دح نیحات

 لج رهتلا ءاروام تل | ن دنلا ربل اماس ییاراخش كاکو لاسرا رخ هن اتارغو

 رفاو بو شود هع ید لوا یدید نوساوا منب ناسارخ قجناو لس
 جتا ح ون رمءا ی دلشاب هغلوا كلام هکلاع لوا ًابشف اشو ی دلک هلبا رکسع

 یدزوب یرانا ناخارغب بودا لاسرا رکسع رفاو هلا ی رک-سعیسرپ مان

 دادجسا ندیلعوبا بوشود هب ارطضا ح ون ریما یدلبا مسا یرکنعرسو

 هرکص یدلواهدان ز ید یطهیالتسا هکلب تویهرب و دادمالعوا یدلنا

 هطثلا لما بوک ى رهذو ی دقیح ةیفخ ه دعب ب و دا اقتخا حوت ما

 عج هنشاب تواکر هسوک ق وح جد ندنرکسعو یدلبا اتفاقا هدناو یدراو

 اراک ناخارغب ؛رکص یدنک هریتعست ی: بولا نذا ندناخارغب قیاف رلیدلوا
 قلخ ارا یداوا هناور هنب راد بوتلاق هلفلوا موحو ردکتم ندنساوه
 حوئرعما رابدلا تون رفاو ندنس دفاس كنم رکسعراتات توشود هن درا

 نایب ارد 10 دانا طہص ن ارا ورک تواک هلرانالوډ هدئاب بولوا رادرمخ
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 هنب رزوا نوکر ب بودیا نیه نکو لع چاقرب یروعمیسنسطاوا هکر دشلوا
 ن دنروهط هتف ی دیا نک اس ه دن اتسه"یروعممس ی دتا لتقو موش
 هنفرط قبافو ی دلبا تماقا « دن اتسهق بوراو هن اسارخ قجلوا رادربخ

 یدلبا اجرنسعا قافلا هللا ودنک هدنناب الیتسا هن اسارخ بوزا بوتکم

 ریخوب رلیدلیق الیتسسا هرادد لواو رایدلوا عج هدروباسی بو دیا تباجا

 یدراو هو رم بوچوک هلبارکسعرفاو قجیلوا لصاو هسابلاوبا هداراخت
 كسابعلاوبا تلرکسعرس تفاع هرکصن دک دلکبوراو راربخ او « دنراارا

 هثشدا یر ره واوا هطاص هرزوا قلوا كروعمیس تارهو كا لب و

 نیس ا ونا هني رول رع ندنکلرکسعرمس شات سابعلاوباهد ۳۷۳ رای دلوا لوغشم

 ییدزب زع نب هللا دبع حونربما هد هروب نم هنس یدنلوا بصا میهاربانیا د
 ری زویسودنکی دبالک د زوایراارا هلبایتع نیس اوبا یدلیا بصنرب زو
 لزع یسابعلاوبارب ز و كحدا تدوع هروباس ندارا سالا وبا ب واوا

 یدلباع ورشهنامدقم دیهمت هدناب كا بصز یروعمیس نیاوریک هنب ر و
 مدن ایسا اقبا هدنبصنمیسابعلاوبا بوزاب راب ونکم هرب زو ناسارخ نایعا
 ربخ هنفرط هلودلا رعق سابعلاوبا سپ یدعا هدعاسم نکلرایدلوا دنماجر
 توفدضعو د ّومیراردارب كنهلودلاْ ار ز یدلبا داد عسا بوردنوک

 هل و دلا رخ هدقدلوا لصاو ربخ یدنا شا الیتسا هکلاع لوا یسودنکو
 بودا تعاقا «دروباست سابلاوبا یدلبا دادما هلا رکسعو لام رفاو

 هعود جاقرب هدنزارا هدنرافدلوب لوصو هلبا یرارکسع قیافو روعمیس نا
 یدیا « دکلکدادما یب ردنایب ندنفرط هلو دلار هسابعلاوبا بولوا كنج

 یرکسع كسابع)اوبا یداکج هب ورکه چکر بوروک ی لاحوب روج هیس نیا

 هناسارخ سابعلاوبا هرکصندنا راب دیا مانتغا یتسایشارفاو بودیا بیقتینآ
 تافتلا هسابعلا وبا ندنرافرط زب رعلانا یرب ز و و حونریمایدلبا الیئسا
 یدلبا ماها دعاس ریش هدخاب لزرع كسابءاوبار زو نکل یدلک یراهمان

 هد هداموب یدیاراو یسهلخادم یلیخ هتلود روما هک ځد یسهدلاو كحون

 دادما هروح نا هلبا لاحرو لام رفاو رب زو سد یدلوا نیعم هریزو
 نا هلکعا تناعا اعر هب هل و دلا حق یسهحوع جد هلودلا فرش یدتا

 یدزوب ویدراو هنپ رزوا كسابعل وبا بواوامجرکسعرفاو ةنشاب لرو چيس

 ناتسهفو ناجرجومارکااک ارش یدلیااجمل هبهلودلا رخت امرهنم سابعلاوبا
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 كحون بو دبا ترازو ل ز وکر دا فیلأت هنبسا كلا یم ولعلا عینافم
 ب واوارکسعرس هدن اسارخ دم نسل اوبا یدلبا هظداح یک کرک نتلود

 لوزع«ینایتع هد ۳۷۱ یدلوا رعا لانتماهیعاواصهب هلفلوا ی دام یتدم

 هب اتسهق نساوباهلکمیا بصن ی اتیمابلاوب هلودلا ماسح هنب رب بو دیا
 هرصاح نلخ هدناتس بوراو کا حول هرکص ی دلوا « دادرارق بوراو

 نیکمردنوک ما هر زوا كا تنواع ه رهاط نب نیسح نالوا هر ز وا

 هلغلوا تفداصمهدنرارا هلبا فلخ یدراو هفرطلوا بولا ن رکسع

 هتتسح ب وفیج نددعاق هکیدتا ھت ی هلیحو ب وزا دغاک هحوا مک

 بولود ود ی دلوا ماغ نولصم رکسع نالوا « دنن اب هکات هيلا ملست

 فلخ نس هیلباترشابم هکنج ب ونود وریک نس هدعب رل هدي ڪک هیارا
 هب هعلق مان ق راطو ی دقیج ن دنسهعاق كرا ب ودا لوبق یرییدنوب

 ی دوق وا هبطخ هنسا حوت ربما بورک هتس هعلق كرا نسلاوا ی دراو

 ه دیعاشا یلاوحا دیه ئ دنک ب وغارب ه دنا ی رهاط ن نیسح ه دعو

 هلودلا نکر نهلودلارقو ریکعشو ننسوناق هد ۳۷۱ ردقج هلواروک ذم
 كنهلو دلا دی قم و هلو دلا دضع ب و دا رارف هتفرط شات سابسلاوبا

 ه دصوصخو د ل وارلدلدا دادتسا ن دنا نوا قهراوهن رز وا

 رکسع ظع هرکصندکد تا رودصنذا بودا نا ذیئسا ندنفرط حوئرمما

 قضت تیاغو یالیا هرصاح ییهلودلا دی وم دناجرج یدراو بودیاعج
 كنج یدلبا ترشا هکنح بوقیح ندراصح هلودلاد و٥ هرکص یدتا

 یودتا هلبا دوم امدقم هوك مان قاف ند رکسع یاسر ه دنسارا

 ی راط تسکش ید هرکسع راس ی دحاق بولب زوب هرزوا رارفو لوق

 رار نامز زارب هلودلا رخفو س وباقو سابلاوبا رایدلوا ناشی رپ ب ولوا
 ايشا هلذاب كرلثا دوم رابدلبا رارف هنفرط ر وباسل راحات هرکص بودنا
 ی دلبا دا دما هلبا رکسع هدان ز ن دیکلوا ح و یدلیا مانتغا ینراخذو
 یربخ یییدالوا لتق یتع رب زو ن دوریکه دک دشرا هسابعلاوبا بولکرکسع

 یرماتوعد ن دقرط حول نوجا كمر و ماظذ هتلودروما ی ودنکو

 هلبا هلودلا عفو سوباق سابعلاوبا قرهلواضقنم رارعیدت لوایدلوا دراو

 لتق بول وب یرلندیا لستف یب یبتعو یدرب و مان هروما بولک هیاراخت
 هلو کوب ید یببس بولوا ۰ دن ران ۳۸۲ یلتف كنيبتعرب زو ی دليا
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 یلغواو توفرهاط هدانالوا ی د ردنوکه ناتس جس ورک ب ورپ و رکسع
 هرکص ندک دا هرصاګ ینا نامزرب بوراو فلخ ی دلوا نیدناج نسح

 فلح یدابا مارک کا روصثم یدلک هنر ط ر وص» ب وهیح هر نانا

 هنسرهد شب یدلوا هدا ز یعشح زورپزو ر بولوب رارفتسا هدنات_سعس

 كولب ر روصتم مر الف ی دلوا مر و یلام یوداکهر و هنفرط ر وصنم
 ی د ردنوک هتالو لوا بودا شاب ی رهاط نب نیسح هنب رارزوا رک ع
 هلغلو ا نیت هعلقیدابا هرصاحع نلخ هد هعلق یراکد درا بوراو نیسح

 هلرح عاوناو حالس عاونا هلرلنا فاخ بولوا یداع هنس ید هرصاح

 یدراتا هلىا قسنحم* ب و ریدلوط رلنالب ها را هربط یدر دنا راکنج هلا

 لاحرولامیانفا بوراوالصحو لأمر یرمض ندرابکتساو دانع هل رلکنح وب

 روضه هد ۲۵۰ ردشلوا ثعاب ا كەت اماس تا ود هلکعا

 هلوداا نکر هد ر رکسع رفاور هلا مهار ن دجم نسطاولا یرکسعرس

 هریکعو هلبا نازربقلا نب نسحو ی دليا لاسراو نییعت نوا كنج هللا

 كنس هلجو روا نحلم هنسودرا نسخ اونا هلبایرارکسع هکب دلیارما جد
 هبا حر رکعشو هدنرلد دل هب یر یدلیق نییعت رادرس یرکعسو هن رزوا

 هدقد اره هللا یجخزقوا زوکطیدروا بوت قوا هزوکطر, یدقیج هراکش

 لوابوقاناق ن دنرل-ةلوقو ن دننرو ی درواهرب یرکع"و بوکر وا تآ
 یراداس مرجالق ردٌشلوا هد ۳۰۷ هعقووب یدلبا حور ملس تعاس

 نالوا ییشناج و بوبم هلوا ردأق هنلاصبا ترضعرب ه هلودلا زکر
 هد ۳۲۱ یدنودهب ور کک بولوا هطاصم هللا هلودلا نکر نوت یلغوا

 هل ودلا نکرو ر وصنم ربما هللا یم اعها ل دع ي رکسعرس ناسارخ

 كللازوب هروصتمهنس رهدضعو نکررایدلوا هما صم هلو دلادضعو

 ۳۹۳ یدلبا جوزت یی رق كنهلو دلادضع روصنم بودیا دهم هکمری و راند
 یلغواهن رب ردشلوایآزوّعطو هنس ۱۶ یتدمیدلوا توفروصنم هدنلاوش

 یضریدلوانیشناح نکبا هدنشا جوا نوا ( حویط رلا ساقلا وا)

 قوج « درهنلا ءاروامو ناسارخ ه دننامز ردشاوا بیقلتود روصنمو

 ه دقدلوا هاشداب ر دشلوا ترطضمو لرم ی راتلود ثداح را هتف

 یتع بولوا یعما كن هلبقرپ هدنیه,تع ی دندیا ری زو یبیبتع نيل اوبا
 یزراوخ بناک یدیارب زولعلها بح لفاعو ملاع شیدناربخ ردب وسناکا
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 هدقدلوا رادرخ یلعوبا ی دا بصن نیت اغرفلا كلام نی رکب دیعسویا
 حوتیدنوفوا هیطخ هنا یدک هدروباسن بودنا نایصع راهطا

 هتمواقم هلرلنا ییعوبا ی د ردنوکرکسع رفاورپ هن رزوا قحاوا رادربخ
 نک ن وحلا ودنکخد قمر اوپه نابل افص درب ب وروک یتتردق م دع

 كالا هناج فنک بوزاب بوتکم هسفرط هلودلا نکر راجان هلغملوا

 هنب رهش یر هدچوا قرف زویچوا هلغملوا هدعاسم بولوا دنماجر هدنیاپ
 هتیلخ هکندتااجر اکا لبعوبا ه دعب یدلیا ما رکا اکا هلودلا نکر یدراو

 ی ردارپ هل ودلانکر سد هیلبا رب رګ یروشنم كلدهع یلؤاک | ندنفرط
 هسارخ یلعوبا یدنروتک یر وشنم بوردلوک مدآ هنفرط هلودلارعم
 حول رما هدرخالاعب ر ه دانا لوا یدنوقوا هبطخ هنوسا ی دکب وراو

 مدآ قالخالا مرکو هرتسلا نسح بولوادهنسیکا نوا یئدم یدا وانو

 داد راز ی دلوا ن: تاج ( کاللادع ) یلغوا هنر یدیا

 نیه بوراو یدتنا لاسرا هلارکسعرفاو یرکب یرکسعرس هدقدلوا
 مدآزارب 5 هاد نکا بولیغاط راس هدنشاب كنيلع وا هدک دشرا

 زویچوا یدلبا رارق ه دروباسب ب ودیا طیض یت اسارخ رکب سپ یدلاق
 هلک عال رحرب مان نکن ندنررکسعرس كوب تالادبع هدزوعطق رگ

 ثاللادبع هدئلاوش ىلا زویحوا هدعب رلی دلو برطضم یسلاها ناسارخ

 هد ۳۵۱ ی دلوا نیشااح (روصم) یردارب ه رب بولوا توف

 ربخ هب هسهک مات نیکننلا ن ولو ؟گتسع سس ون مفاد . ردارب و كن ردپ

 تولک هنج وکر وصنم هلکمعا تباحا یدلبا توعد ه-فرط بوردنوک

 یتیرنک ۱ كن رارکسعرمیپ بوزوب یرلنا نیکتلا یدردنوکر کسع هنب رزوا
 هناتسمهد ۳۵۶ یدشود رسا هل ید یساط كروصخهرما یدلیاذخا

 فلخ ندندالوا ثبالان ورع د 1واوب یبسیدلبا لاسرا رکسعرب

 یدا ها ع یو لعل اها یہا یک اح ناتسعس 1 دجا نا

 نسخا نرهاطیرهص ه ر بودا تع رع EC هدنګ رات ۳

 هتکل# رهاط هدڪڪدتا تدوع ندفن رش 3 فلخ ی دقار مات او

 دادعسآ ندروص بوراو هیارا 2 فلخ یدقلاق هفالخ مدق بودا عبط

 یډزو ی ری وا رهاط نکل یدرو رکسعرادعم ۳ اکا روصم یدلبا

 هدا ز ندیکلوا بودا مارک اروصنم ی دلک هباراخ بونود ورک فلخ
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 نادجن هلودلارصان بوخاق ندرصنیردارپ هک هنفرط دجان مهار

 هباولت ۲ ناسقط میهاربا هلا یرلغیارب رګ ب وتکم ی دیا شم راو هنفرط

 یس هداز ردارب بودا تعب ندنا یس هلج یدلوا قالم هرلنا بواڪ

 عازن ۰ دنرلارا رانا هللا حون مرجالفرایدتبا كي رح هنب رزوا كحونریما
 رفعج وا یزردارپ هش رزوا كح ونە دعب یدل وا عقاو لاتقو
 لاد یسهس ۳۳۷ راندشا كيرم ی دجاورعو دج

 بولکیسهلج هدهروب مهنسیدلوا كسکالادجو عازن هدنراراهعلوا
 هن رازوک هرکص بو رب و تلاقسا ن دادشا رایدلوا هاو اما ن دحوثربما

 شیایدلا نهر یرفظلاوبا لغو ابولوا هطاصم هللا یلعوباو یدکجلیم

 هتفوب ی دبا شا وبعوقو برحو كنج قوچ « دنراارا هجا هیهجردوب
 یرلین اسارخ بودبا الیتسا هلبج دالب و هن رهش یر هلودلانکر هدنمانا

 هد ۹ یداوا هداز یراتکوش كن هب ولقب هلکعا حارخا ندراددلوا

 یدتیا لاسرا نکنارق نب روصنم نالوا ی رکسعرمس ناسارخ ج ونریما
 هدعب یدلبا صالذعسا ندنلا كهلاد یبح دالب و نب رهش یر بوراو

 هرورضلاب رایدلبقواغ هنب رزوا روصنم ققاخ رکسع هلی هربخذ تلق
 یدلناالیئسا رارکت هن رهشیریخد هلودلا نکر بولود هناسارخ روصتء

 یتیم ب ولوا توف نیکنارق ن روص:یرکسغرس ناسارخ هد ۰

 هنيه رط نهر هدننان حوترما رایدشا نفد هدنناب یردب هدناورلیدتلبا هیاسا

 یلعیا نب هللادبع رغظ! اوبا نالوا ندنسامدن كحون بولوا هرزوا رارق

 ناشیرپو م وب هلباب قلخ راسو حوت ریما هلغلوا توف بوشود ندنآ
 كا رک سعرس رارکت هب ی یعولاو ی دئلوا لاسرا هن ردپ یس هزانح رلبدلوا

 لیعوبا هلکعارحا هرزوا كلک هرواشن اکا حوا بوللوا دیحوت یبصنم

 یدلبا فالعسا یروصتءمونا یلغوا هنن ررزوا نابن افص ب ودیآ لاتتما
 ماظن ها وحا مز راوخو رارق ه دنرهش و ره ن امزرب یس و دنکو

 بودبا را کا حونرمما هد ۳4۲ یدلکهرواسنبوعلاق هرکصت دک درب و

 هنسرهبهلودلا نکرهدقدراو هن رهشیرو هناورهکنج هلباهلودلا نکر هدب ر
 كرکعشو یدراو هدعب بواوا هلاصم هنکنا هرزوا كمر و لام رادقعررب

 قافتا هلبا هلودلا نکر نوعا یلع وبار کعشو سد یدلبا ذخا یتاتسربطندنلا

 هنب ولزع ندکارکسعرسینا حول هلکعا قافت هنفرط حون وید رد هرزو'
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 یرریکشو ب ودیا ینافنا ها یکعشو نازریفلانی نح ه دفرطوب رلیدلوا
 لس ی دل وا توف رصد دیعس هد هروب نه هنس یدلبا السا هن رهش

 هدایعلاتدب هدنض رم ءاننا ردشلوا دتع یط رم هنسچوا بواواالیم هنض رع

 یدردا تدابع هدرصق لوا دا هماح هثهک را ره بودا انن صقر مان

 ه دق دلوا توف هلبا لال وا بواوا هرزوا بانتج! هبت ره لاک ن دیصاعم و

 یرع دمو نوکچ وا زوئواو هنسزوئواییالوةدم یدللوا نفد هدن ایردپ
 یلغوا هدقدلوا توفی دیامدآ لقاعو رک و ملح ردشلوا هنس زکسزوتوا

 هد لصفلاوا نب روعاو ی دل وا كلام هناسارخ کالم ( حوت دیج )

 نایصع ماکشا نب هللا دع « دنرادد مزراوخ هد ۳۳۲ ی دلبا ضي وت

 ناقاخ ماکشا نا یدلک هنب رهش وره بوتلاق نداراخش حون ریما هلکعا
 سوی أم ن دتمواقم هحون ها كماغا دادما نکل ی دلبا دادتسا ن دکر

 زوتوازویچوا ی دلیاوفع بوک ندنیارج كلا حوت یدتا تعاطا بولوا
 یرکسع ناسارخ بوزا بوتکم هنفرط جاتحن یلعوبا حوترما هدجوا
 یدلبا رما کا صالعسا ندنلا كنو وبن هلودلا نکر یی رهشیر با

 یلعوبا هدقدلوا عقاو نیفص قالت بو دیا تکرح هلبارکسعرفاوخداوا
 هنرال وا نادرکو ر ندیلع وبا هللا عانا هتیکنارق یرنک | كن رکسع

 یتسایشا صعب كنا هلودلا نکرو ی دتا رارف هروباسن اهرهنع ییعوبا ءان

 هلاحرح هرزوا یا كح ونربما اعم هژرارمکعو یلعوبا هدا ی دانا ا

 ریکعتو بواوا مرهم نسح رل دتا هلت اقم هلبا نازریف ن نسح بوراو

 حوترما ی دلبا تعح ارم هنتمدخ كح ورا یٰلعوبا بودا طض یل اجرح

 دادما هلبارکسعرذاوورما هدناب كتک هن رزوایرو یدردنوک هروباسډنیا

 هد الب لوا بودبا البتسا هثکلاملبجر اسو هن رهشیر بوراو یدتبا
 هروباسن سفللاب حوئرما هدعب یدعارارف هلو دلا نکر یدكیاییعترام ات
 ی دابا لزرع ندنصنم وا ناسارخ ینیلعوا بودا تک رج

 وبا یدک هباراح هنب بوئود و یدتبا بصذ یروعح د ن, هاربا هنر,
 لزع نکر دیا لومأم ناسحا هدنسسهلباقم کودننا حف قب رهسش یر یلع
 ۳۳۶ و ی دل وا ردکتم هبت رم لاک لعوبا شان ن دن دلوا بقاعم هلبا

 نب ها را هدصوصخ ود بودا تالاصو نایصع راهظا ه دنس هنس

 یس هجوع كحون و رلیدلا تفلاع اک اجد نیکنارف نب روصنمو روک:
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 ندڅ یدلک هناسارخ نالوا یهاکتخ بوئودو یدلیا بصنرکسعرمم

 د ن وکر هکر دش واوب یبس كنکو دتا مارک | هبت ر ل وا ه رفظ)ا
 ید برفعر_ هاکانرل ب دبا لوغ شم هیحاصء"بوروط هدنروضح دیدم

 یدمرویط یتلاوحا ه دیعس تویلوارغتاعطد دجخیدوص هءفد یار

 عفد یرعع لوا ېو دڅ قعاوا ییولعم لد ءس تیفیکوب كلد دعد

 نیا لمحت هنشدن كي رةعرب ه دکر وضح كنس هکندید دج یدید كدا

 دیس هدڅګ رولس هديا لمح هح هن ریش مد تک راتشد هدکیاغ ھچک

 رتظ)ا نیا یدلشغا مهردكب زوکیابودبا هقالعو لم ےظع نددس لوا

 ه دزوبا سن هجراو هنس هنس ۳۳۷ هلا یصنم یکلرکسعرس ناسارخ
 بصن دجا یلعونا للغوا هنیرب و لرع « دهرو نم هنس بودنا رارقومارآ
 مدآ مزاحو عیعو لقاع یعوبا ی دنکح هباراخ رفظلا نیا یدئلوا

 كنید ناکام یناجرج بوراو هرکص ن دتماقا یآ ج وا هدروباسن بولوا
 بو رب و ماظن هرهش لاو>آو یدرجاق هن انسربط یاکامو ی دلآ ن دا

 هد ۳۲۸ ی دلبا بص یلاو هت رزوا كلا ییتوادلا ر وعمسن مهاریا

 كنج, هلا یبعوبا عج ت عظعرب ه دناتسریط ناکام هرکصادراخیاوب

 یقالماکا هد رق یر هلا رکسع یلعوا ی دلوا مزاع هنفرط ی ر نوح ا

 هناکام هرکص ندقداربق مدآ قوج ن دنیفرط ی دلوا كنج ےظع بولوا
 مدآرداهب ناکام یدلوا مرهنع یرکسع هلءلوا لاله بونوفط قوارب

 ی هدرزوا بوسک شاب كلا یدزتسوک راکلرا قوج ید نوک لوا بولوا
 ی دا شمتیج ن دنسافق یوا كقوا رلیدتا لاسرا هیاراخ هلبا قوا

 ل دا ز نی ریکعو بو راو لع وبا هد ۳۳۰ بولوا هد ۳۲۹ هعقووت
 یخدنازرعفلا نی نسسح یسهدازع كناک ام یدتاذخا تالو لبج ندنلا
 رایدتبا قیبضت و ه رصاح ین اک امو رل,دراو اعم یسکیا بودنا تعاطااکا

 هد ۳۳۱ بودیا هدعاسم یلعوبا هلغاوا بااط  د هب راس هلص ریکعثو

 بولوا ریکفالخ هبیلعوبا نازربنلانب نسح ی دراو هناجرج بوقلاق ندنآ
 ترا ییساهشا كنا نس> بولوت تمالس یعوا یدلا مو هن رزوا

 هرویاسن بوحاق للعوبا یدلبا السا هن راد نانعسو ناغمادو ناحرحو

 یافو رخ كلرصت دیعس تقولوا بولوا لاو هدناروعمیسن مهار یدلک

 هطاصم ه رکص ی دلا تقلا یلیعوبآ ن دادا هل اوا لصاو هب ودنک
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 اد هراد رفاو ورلیدلوا عج هنن اب كناک ام یوق اید هرکص یدلوا هناور
 سصندیعس هد هروب نم نس ردقج هلواروک ذم هدیغاشایلاوحا یکن یدلیا
 امدقم یدلیا ج و رخ قحا نب سابلا یلغوایسهجوع كنب ردب هغ رزوا

 زوتوا هنشاب ندنس هفناط كارتا بودا رارف هب هن اغرف هدقدلوا لوتقم یردب

 كنارصن دیعس ی دلبا دص هن رزوا دنور عو ی دلوا مج مدآ كب

 یدلیا لاسرا هلبا مدآ زویشب كب یکیا یدسا ندو رع وا هن رزوا

 یرکسع كسایلا رایدریک هب وصب ه دنسارا رلجاغا هدتش رق دنقرعس بوراو

 یس هیق راب دروک ندعلف نغوچ بودیا موج «دنرافدلوا لوغشم هغغوق
 ن لضف یک اح شاش ه دع ی دحاق هر 4 اغرف سابلا بول وا مرهنم

 هرز وا كنارصن هعفدو یدلا تکرحرا رکت هللا یدادما كف سو

 بوجاق هرفشاک سایلا یدزوب یسایلا بوراو ی د ر دنوک ی سلا ندم
 هدرغشاک ندببس لوا ی دلوا ادب ترهاصم ه دنرلد نیکنارةی اقهد

 بوکسایلا هلغلوایسلاو هن اغرفرفظلا نیدمتهرکص:یدلاق بودا مارآ
 رفظ]اندج هرکص یدراو هرغشاک ورک بولي زو و یدتا هب را هلکنا

 دعس یدلک هراراحت بو دبا تعاطا هلک ءردن وکر لب وتکم را تلاتسا کا

 هدنس هنس ۳۱۶ یدلوا ادب ترهاصم هدنراش ب و دیا مارکا کا

 روعجتسو ذخا ندا كيلغتلا جالا ىنا نن فسوب یب رهش یر دیس

 لس یولعصنیدجم ن دنفرط یخدلوا بو دا بصایلاو اک | یییناود

 هد ۳۱۸ یدتا ذخا یگیدلا ناک امیئا هد ۳۱7 ی دابا لاسراو بص

 رانو رلیدت | ح ورخ مهاراو روصتءو ی یرردارب هن رزوا لدرعس

 مان زابنارکب ولا ه دقدقیح هنفرطرویاس دیعس رلهدیا سوبح هداراخ

 ندرخود دیعس یدلوا عج مدآرفاو تب رلشا تودبا صبا یرلنا هر

 هلا تیفاعو ی دلبا ناشی رپ قلیعج كرلنا بوئود هیاراخ قحا وا هاک ۲

 شا تیب هرلنا ځد نیکنارف یدلیا مارک او ونع نب راحوص بوروتک
 بو دا بصن لماع هج رزوا تسب و ی دنیا وذع هاک كنا س یدبا
 ه دئاو لن هراصسا یس هزانج ه دعب بو دبا تموکح هدنا هڪل وا توف

 ناجرج دیعس هدرب یرکی زویجوا ی دنلوا نفد هنسطاب ر نالوا فورعم
 كناجرجو یدلآ ندنلا كنید جم واد ره زم کج هلیاربدت نسح یب رهش

 هنب رارزوا یرکسع ناسارخ هلملاب ی دجشرکب وبا هرکصندکد حا ماقیشیا
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 هن رهسش و هو ی دابا ن ایصع هنن ر زوا رص رماه د ۷ هلکمعا

 كولبرب یبییعنب هی وج رصنریما س یدتبا نصح هدناو انب روس میظعرب
 هلبحر هرکصندهرصاح نامزرفاو یدر دلو کک هن رزوا كلا هلیارکسع

 یدردنوک ه پارا بوتوط هرکصندهدیدش "هلناتمو جارخا ندهعلق یتا هل
 معلا نب لله د ۳۰٩ یدلوا توف ه د-سح نامز دعب ب ونلوا سح

 _ ضعإ كاس ارخو ىدا عج مدآقوچ هشاب بو دیاجورخ هدن اجرج یلیدلا

 هلبارکسعلولبربیب ىلع نهپ وج رصن دیعس یدلبا بی رتو تراغ نعضاوم
 كن هي وج رایدتبا كنج مظع بوشلوب هنب رب ربهدسوط یدردنوک هنب رزواكنا
 مدق تباث هلایعاجا صاوخ یسودنک نکلیدلوا مزهنه یرکاتسعرک |

 . رلیضعب ندنفلخرکسع یدرجاق هرکب ر ادو یدزوب یبییبل تبقاع بولوا
 ` قارزهرپ بوسک ین شاب رابدروتکه هب وج و رایدتوط ب ویلربآ ندندرا كنا
 یتاود روعمیس رلردتنا نایتسا ه دنراکدروک ینا یباعصا یدر دکب د هنن رزوا
 كننیطایش لبد لبج هزسهللابویلوا هداداضر هب وج نکلیدر وناما هرلنا
 ردبسانم قلوا نیما ندنرارش بورمق نس هلج نکا شمرب و نصر

 هدنلوالامیر ۳۰۹ یلتق كنیلیل یدعوط لوبق هسیک ی ب زوس نکل یدید
 هب هب وج امدةم ىدا مدآ داوجو مدتمو رداهب و عیش یدل وبعوقو

 تكمدمرح هک دنک هکنح ن هب وجه دکد نا توعد هکنج بوزاب بونکم

 كنا رارکت یدزاب باو-ج وید مرکل ب كج هلک نسير بویک لی وب یتس رپ
 نکر روتوا نسو ر كم همرج دک دتا تع رع هکنج هلکنس ن ن دنفرط

 هل هکنج هب وج هدقدنلوا لتف هرکص ید ,د مرک هرزوا قالا یتسی رب بویک
 یتاود روعحتس صا دیس هد ۳۱۰ یدید رواوا هلب وب ییقاع كرلندبا

 نیلا نب نسح ه دن احرح هلبا رکسع كولب رب یب یملبلا هللا دبع ند

 ندنر هاط هیناجرجوااید هدنن اب كنسح یدلبا لاسرا هب هب را هل |یولعلا

 ناج رج ی دبا هسوک مان ناخرمس یرکشعرمس ب ولوا یرکسع كي نکس
 یدتا هباغ هرک ص بولوا مرهنم ندادخا رویمیسبودیا هپ راح ه دنب رق
 هلبا اب رد نسل اویا یدروگ ندح ا5 نب رادسعم كب ترد ندهلادو
 بواک د ناخرس یرکسترس یدلک هداناتسا بوئود هرکص یدتارارف

 یس هدازع هنءافم كلا نسخ اوبا هلةلوا توف هرکص یدلواقالم هر ودنک

 هه راسیسو دنکو یدتا بص کاح هذ رزوا دانارتسا ی اک ام نالوا
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 ناتسع* لها هلجزا یدرب و ماظذیک یکرکهروما بواوا هرزوادااوقافتا

 یدنکو روصو سایلا یرانغاو دجا نب قعسایع ك رد و دنفرعسو
 دڅو دوادی رفهحو لعام سان دج ا ءانا ےھارباوروص: ءو یک یزاردار

 یسلاه | نات یدیا هرزوا هبلغ هنس هلجرصت رایدتا جورخ سالا نا
 ینبصنم ییاود روعمس نالوا یرل-یلاو تقو ی راکدتا ن اصع راهطا

 یدخا بصذ یاو هرابد لوا یریکر دب ردتقم « رکص ی دنک ب وغارب
 یدتا لاسرا ییزورلا دم ن دلاخ د زب وا هلا دج نب لصف ځد لوا

 ندنرالایرلیلاو ل رمصن جد نب رارهش تییب وهنرغو رل دعا طضبوراو
 س ايلا ىل غواو قعسا یسهحوع كن رد هن رز وا لرصت رایدلبا دخا

 یدب روب هنن رزوایرام هل ارکسع لولب ر قعارلبدا حورخ هددقرس

 هرکص ن دکنج ےکح ب ویلوشراق ینا هلبارکسع رادقمرب یلع نب هب وح
 توراو هدر قعما رد شوا هدن اطمرر زویحوا دعقوول یدزو

 یا ه وج قحاوا مرهنم جد هعفدو یدک هلا E رادقمرب رارکت

 اضتخاقعسا ی دلوا كالام ارهقو ارج یدراو هدر“ ب و دبا بیقعت

 یشانندنفوخ هلکعا ترمشابم هفارا هرزوا ماما لاین هب وجبودیا

 هس هل توربو ناما اک | ه وج ی دليا ناینساو ر اهظا یی ودنک راحات

  هناغرفسایلا یلغوا رد ش٤ا رارق هعاوا توف هدنا ی دروتک هیاراح

 نی نیسح ب ودیا ج ورخ قعمآ نیروصنم ه درواسین ۰ دعب یدنک
 یدتا كرادت رکعر قافتالالبعبودبا تقفاوماک | خد یدورورملا لع

 یدلنا تعرع هح را رزوا رانا هلیارکسع رغارب جد هیوج

 طض بوراو هنارهیلع نب نیسح هنب رپ بولوا توف روصنم تاقاللالبق
 هدنارهیالهسن دجا هدعب تولوا رارقر هدلا كلدهتسهنس ۳۰۰ یدتا

 بوتاوا قالطا هرکص ندسح نامزرب ی د روتک هیاراخ ب و دیا ذخا
 ه دنس هنس یدب ز ویحوا « دعب ی دراو هتمدخ لدجا ن صن ریما

 ندندالوا درج دز دجاوب یدلبا نایصع راهطالهس ن دجاهدروناس

 كدجا یلغوا هدعب یدبا ندنررکسعرس كو لدجان لیععسا بولوا

 نار صن یدیا هسوگ ناشیذ بولواربتع»یخدهدنن لرمصن یلغوا کكناهدعب
 یدلباهصاخ ییدوزو رلالیع ننیسح هدناره یدراو تودنا لاسرا

 روهظ لومام هدعب یدردنوک هبازاخت هد ۳۰۶ بواوا با رفظ تبقاعو

CDیر  
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 ییناتسعس بودا عابنا اکا حد قاخرفاو یدلبا تعب ندنا یدباربک

 رادربخند هع وو دجا یدنفوا هبطخ هنسا و رعو رابدلبا سحیروصنء

 یجرز بوراو ی در دوکرکسع رادقمرب هبا ىلع نب نیسح یقجلوا
 یراطفعض هورع هلذلوا ت وف یلدنص « داناو رلیدتنا ه صاح یآلا

 اکانیسح بودبا نایسا یسودنکو قالطا ندسبح یروصتم ب ولوا
 یاو دروعمد-هناتسع“و توعد هنف رط نیسحدج ارا هدعب یدرب وناما

 یدلک هیاراخ بولا یراندیا جورخ راسو یورع نیسح ی دلبا بصن
 دجاربما ی دلبا لاسراو بص ع اح هروباسب یروصنم یسهجوع دجا
 نامزربیدقح هدیصهنفرطر رذ هد ۱ بولوا مدا لوغشم هراکشو دیص

 ناتسریطهدان او یدتا ع وجر هننطو بوقا یالوا هدنسو درا ب ونود ند دص

 کودتا حورخ هدف رطلو| كشور طالا ىلع نب نسح بولکںوتکم ندنفرط
 یدقیچهنب رب ودرا قرح لوا ورک بولوا مومتهدج ا هلکعا لاصبا نمایپ

 كاسبمینا هعکر ه یدیاراو ینالسرارپ لدجا رایدتارمطت ندانعموبقلخ
 یتالسرا هعکر یدرلوارداق هکمریکو را ةسوکر ب ید)رلغا هنکو ایسوق

 رلءدتیا ل ق ینا ب ورک اخ ه ورکر ن دن هلوک لا یرا-۶ | لفاغت هغلګاب

 هبنش ګډ هلاق نوک ی دب هثب رخآ یس هرخالا ی داجرب ز ویچوا یلتق
 هدناو لقن هیاراخش یسهزانج رایدتا رارف یر التاق رد_ثلوبعوقو یس هجک
 كدج تالد دعب یدنلوالو بورک هلایجاقرب ید كن رالتاق یدنلوا نفد

 نکس تقولوا یدلوا نیشذاج (رصن نسل اوبا دیعس) ییغوا
 هقلخ ه دنزوموا ینادج نیدج| ندنسا را صاوخ كني ردپ یدبا هدنشاب
 نوجا قمراقیح یب و دنک همدخ رلیدلبا تعب ن دودنک قلخ بوراقیح

 نسسزنس|یمکرالنق یک مرد ځد یب بوقروق هدنراقدلوالخاد هن روضح
 . هدنراکدید زرتسا كع هاشداب هنب ریثكکی ردپ نس من اطاس قو یدید

 راقحساو رافصتسسا یناقلخ هدکد ک هتخن یدلوا فرطرب یسارهو فوخ
 ینلهاشداب رصن نکیاراو یتردقو توقردقوب لقا یسهجوع بودیا

 ندارات بولوا یک اح دنفریسقصماو ی درردبا نظوبد زلواربذپ ها
 ی روما لدجا ن رصترلبدنا لئام هنفرط كنایسلاهارنکا تاکلامیرمغ

 تالو نالوا هدفارطا بولوا ماق یناهبطادجانب دهها دبعوبا هکمروک
 هلیااسور راس هللا دبعوبا نکبا راهرزوا عبط هکلام نالوا هدنرالا ماکحو
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 ین رب كلا ليما هلغلوا لام شفلوا عج هبا ملظ یدشبا ضرع ن رفد
 هنفرط دضتعم بوئوط يللا ن ورع لا هدنک ران ۲۸۷ یدلبا لوبق

 بودا لتف یهئره نعفار تاللا ورع هکیدلواو ییس یدلنا لاسرا

 اکا هفیلخ هلکع | بلط نتلاا رهنلاءارو امو لاسرا هب هفیلخ دضتعم نشاب

 هدروب اسب ورع تقولوا ی دلبا هیجوت قلبا بوردنوک قاحتسو تعلخ
 رکسع رادقمرب هنن رزوا لیععسا هلبا رشد ن ده ندنعاا صخا یدبا

 ی دنیا لتق هللا مدآ ك یتلا ندنرکسع ی د لیععسا ی دلبا لارا
 بودیا عج رکسع هنندصق لیعسا رازکت ورع ی دلک هاراګ بوئودو

 رکسع هن كف کو دنک یعابا هک دنحره ی دا تع رع هخءهراو سلا

 یدلبا تکرح هبا رکسعرفاو بویلق لوبق رلبدتیا تعصنوپد كدیالاسرا
 كدلوا لاو هن راد ناسارخ هلج نىس بوردنوکم دا هفرط كلا لیععسا

 ورعیدلوا دنماحر وید هلآ ندلا مب قوب ردراو دحرسرب قحا هدیلا من

 بوسک نس هرخذ كلا لیععسا یدلوا لزان هیاراګ بوراوو یدعا لوبد

 ریخوب ی دلیا ربسسا یتسودنک بوزوب نی رکسع هرکصندقیضت نامزرب
 لیععسا هرکص یدلبا مذ یورگو حدم ییععسا هدقدلود لوصو هدضتعم

 یکقکوورهدکدنباریضت هدنش ك مک هنفرط هفیلخ دوخا بولاق هدنناب یورع
 هتسز بولوا لخاد هدادغب هلداراجرب هدنس هنس ۲۸۸ بودنا رابتخا

 دیجوت هلعمسا یتلالا ناسارخ دضتعم س یدنلوا لتف « رکص ند سبح

 هرهتلا ءارواموناسارخ لیععسا سب یدلیق لاسرا تعاخو قایتس بو دیا
 لوک یتاماس لان هکدرد ی ولعلا ید زپ یدلوا یلاو القتسم لاب

 رار ر وط هلی وا ځد رلنا هسرروطزمسکر د هن راکوک هکمردزکب هتب زو
 لغوا هن ر بول وا توف لیععسا هدننصنم یرفص شب نا سعطزویکیاهدعب

 هرکص ن دقدلوب رارقتسا قلود بولوا نیشناج (دجارصنوا)

 نددنفربت یدجا ن قعسایسهحوع بودا دار كتک هنن رهش یر

 هنفرطیرو یدلبا سح هداراخح ندنفوخیسع | حورخ بودرونک

 نالوایبماع هدناحرح كن ردب هدفدل ون لوصو هرواسن ب وديا تع نع

 یدنالک دزوایرلش هللا دج ایر ندل وا ارز یدابارارف هدادغد رک سرا

 هدناتسکس ب وفعل ن ورع هد ۳۰۰ یدلکهاراګ هنب ب ونود دجا

 شر کن حره ن دج بهذلا یراخ فورم و د یلدنص بودنا حورخ
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 هبارمصن تالذدءب ر د رل-ثعا طبض هرزوا قوا ی راروهظ ءاد | كرلتا

 تورکرعفانم هتسارالیععسایردارپ ٥ لیعسایدشود جلد هن رلارا هد

 الجار لیععما ه دنراکدروتک هتهاکشپ اروسام بولواریسا رصتو باب رفط

 كلذ دعب ی دردنوک هنماقم هب ب وب وا نب رالاو ی دلنا لابقتساین
  ۰رصن  ۲۷۹٩لاصخ بوخو یوخ شوخو ل داعو لقاع یداوا توف هد

 "هداز كلا رعشوب هدنقح دره نب عفار یدرلب وس رعش لزوکب ولوا مدآ
 ان اک اعا للذ لیلذلانا * ةفرعو رخ ىلع كيف ل وذا » ردیعط *

 هتوف دعي « اناسنا تنك ام تلط ةلودو * هفرصتقنوخ نامزالول
 شددناربخر هکیدلوب لالتتسا هدرهنلا ءاروام تموکح (لیعسا) یردار

 دهه همارک او زازعا هبن ره لاک ه هفناط لوا یدیا مدآ لع لها بو

 قح رد ڈا وا راداب ی رلکام كندالواو كنو دنک هل کر رانا ب ولوا

 لیععما مهارباوباربما هکر دعا تیاکحولقت یم ابلادبع ندم لضفلاوبا

 مردار مدیا شخ ا ناو د هددنق رم" نوکر , هکیدید مدتشیاندنن اسل لدجانا

 نیداکرصتن دم هزلادبعوبا ندهیءفاش یاهقف یدرروتوا هدا قحا

 ناسارخ نساکب قصامرداربهرکص مدلیا مایق بودیا میظعت هنیدو ړع كلا
 یدیدرولکناص#ت هکت اهم نسردیا مایق نون ههدآر ندکنیع ریدنکن سکب

 لسو هيلع هللا لص نا لوسر قا مر دارب و نی هکمدروک هدشود هک لوا

 یلاعت هلل! ىلص هللا لوسر سپ زروروط هدنرلفب یشروطح كن راترمضح
 هرصن ندجخ نس لیعع-اب و رلیدنوطیع زوموا بودیا لابقا اکب سو هیلع
 قعسا مردار و رلدروس وید رولوا تباث تاکلم نوجا تاکو دتا لالجا

 رولوالئازيکلم نوعا کودتا یا فسا یدجج وب توروس هجوت هنفرط

 هوب راع هلا ثیللان ورع هکر ردبا لقت هدنناب یلدع یا هما رل دروب ود

 هنب راک هجګابرب لوب ی دیا راو یرکسع كيب یکیا نوا ه دنن اب ه دکدتک

 یدیا راو هويه رفاو ه دنرزوا ب وعیح هرشط یرالاد كراحاغا هکندارغوا

 ضرعت هر هویلوا ر ندتقلخ سط هکنزوک هنن رندر لععسا

 یدلوا بقرتمو دصرتم هکر کسع ن وتب ةا لوا یدروی ود یر دا
 تیفیکو ب رلب دعا د تبغر هاکن لک د قەراب وڌ هویم ندراجاغا لوا درفرب

 د ه دشاب یساوقتو عرو ی دلبارکش ۶ دعس قحا وا یمولعم تالیعاعسا

 یتنارخ كنب ردارب و كنودنک هدک دتا رسا یتیللان ورع هکر ردا تباور
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 یرلضارثنأو هد ۲۰۱ یرالالفتسا هلا هفلخ روشنمو هدنسهنس ۶

 رد شالوا هنس ۱۳۶ ی رالالقتساو ۱۸۱ "یرلتدم تواواد ۰

 یرالغوا رفن ت رد كناماسنب دسا هک ر دلو هنوکوب ی راروهظ تیفیک

 یسهلتج ك رلنوب ی دا یح و سایلاو دجاو ح ون یرلیسا هکیدیاراو

 بودیامارک و زازعا هرلنا كج دا الیتساهراددلوانوم ام بولوا هدناسارخ
 نوما هدنردزویکناهدعبیدلوا اع یز هیتر هدنتق هان ا رابتسحو بس
 زارعا ه اماس لاو بصذ یلاو ی دابع نی ناسغ ه دک دتا تعحر هقارع

 یا كزومأم ه دنسهنس ترد زویکیا ناسغ سد ی دلباما هرزوا كعا

 یدسان یک یرردارب و یدابابصا اح ه هناغرف یدسا ی دج اهلا

 ح ولو هن ر زوا تاره ید سا ن سایلاو هن رلتالو هتشو رشاو ساش

 نیسان رهاط كلذ دعب ی دلبا بصن ک اح ه رزوا دنفرس یتسانا
 یدلیق اشنا « درابصنم یراق دلوا ینس هلج كرلنا « دقدلوا یسلاو ناسارخ
 هحوت هدجاو یح یراردارب ییصانم كلا رهاط ب ولوا توف حوت هدعت

 بواوا توف هدئاره ید سایلا هدناامز رهاط ن هللا دبع هدعب یدلبا

 یزروهظ بس یدلبا هیحوت « دج قعساوا لبغوا نیصنم كنا هللادبع

 هر زوا تعاطا هیافلخو هلماعم نسح هلبا قاخو ی راتلاصا او ابسح

 هکر ارد بواوا هرزوا یوقت هبن رع لاک لیععا ندرانا یتح ردنلوایرللوا
 یرلضا رقنابس) ردشلوا هلتکر كنایژرا مساو لالقتسا هدک لم كن دالوا
 كندقاطو (دصقم) ردشلوا یراغا الیتسا هنی رز وا رلنا یر هلوک

 یسودنک هت ل دجاوب ںولوا ءاذخ ناماس ندسان (دجا ) یرادتا

 کا مدا ولی وخ لزوکو لداع یدرزلا توشر یس و ندنعایا دوخ هنو

 لیععماو دعسا ثعشالا ویاو یح اب رک وباو بوق فسوب واو رمصن

 (رصن) هدقدلوا توف یدیاراو یرالغوا ماندسیج غ اغوباو قعساو

 یتددالب نالوا هدنفرصت یرهجوع هلاب هرکصیدلوا نیشناج دجانبا
 هرکص یدیا ه دنتمدخ كلا لیععسا یردارب یدلوا لخاد هنتسد رب زكا

 رص نیک د هتقواواو یدلبابصذک اح هاراخ یئآرصن ہ دنس هنس ۱
 هنس یدا بوص ندنفرط یرللاو ناسارخ هرهنلا ءاروام نعد هکلا«لوا

 هب و دنک نا رهتلا ء اروام ن ده رط هوا لع دم٣ هقیلخ ه د ه رول نه

 هروب نم ةن نیخ روم ضعب نوجکنا یداک روشن قطان ینهیجوت
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 ( هرثف یجدرد) ردرل ثمرب و باوج ود ند ههو واز و دنوکب وګا

 لیذودصقمر و ناونعر هدن رک ذراناماس نالوا کو امر هنلا ءارواموس ناارخ

 راندا ازغ هرالد لوا ادتاو رها ءاروام ( ناونع ) ر دهن رزوا

 رد هن رژوا فرح یکیاهدنرکد یراضارقناور وهظ كراناماسوراند اح یتاو
 . هکنوسلوا مولعم) ردهدنرکذ رلثلوا حات یئاو رهتلا ءاروام (لوا فرح) نب دسا نب دجا
 بولوا عساو ملفارب ن د هیفرع ملاقا ارد ید نار وناکا هکر هثا ءاروام ن هاذسخناماس
 « دنتفو هرمساکاو هبن ایک هکردهفناطرب هلطایه ر دی راهاکر ارق كن هلطایه نب ثافط نب نام>

 هدنیکحرب زاكرانایراند كارتاو ناتسراتط بولوا یرلناشو تکوش مظع مارهبنب درمشو

 هدنفرط بونجو ی راد مزراوخ ی دح هدنفرط برغ كکلاع لوا یدبا نيب وج

 ليلقاوب ردلکدمولعم یدح هدنفرط لاعثو قرش بولواینامر نوه (یراغوا لدجا)
 . قییاسرو یاون هداز ندشبنوا بولوا یرهش یراح یی رب كدعاوف لیعسارصن

 كن راود رد ه دنلخاد كل راوبد نالوا نم ه دنفارطا یس هلج هکر دراو (یلغواكلیعاسا)

 ردرلنوب ی ررهش روهشم رها ءاروام ردراو یرا رهش یخدهدن>راخ دجا

 ردر ۱۱ ۹ سا رک EE هيس ولد هنيه رک دنکب سا واوط دنح ( لغواكنو )

 نم زا هناشک دغصلا ةندم ر دکللاراد یدوب هک دنف ریش شک

 لش طاباس زارط هنشو رسا e ق البا ثکتب شاش باراف (یلغواكنو )
 فر منا نمرت نوغاسالب ناساک تکیسحخا تکست دنفاوخ دنعح ح و

 ر دندنراره-ش كنا شخ و هکردیسا كنهروکر وب نالتخاسق هناغرف (یرالغواکحون )

 قاابناخو نتخو رغشاقو ناموش بولوا نایناغصیدیسهروکرب كالا دبعو روصتم
 هکر ددا ز هزلا دسع ندا ارغ هراد لوا ادا رد رارهشكنا مورق ارو (لغوا كروصنم)

 یی ر نازو دنکیو روبع یوصج ۰ دک ت ران o4 حوت

 لها بوراو ناعکنیدیعس هدتلایللا هدعب یدلک ب ونو داغاغ هليا تعالسو (یرالغوا كلوب )

 2 ىلهابلا سم نب هبتف یتسهلج ه دعب رایدلوا هخاصم هلکنا دنق بس

 كد هنلئاوا كنوما«كلذ دعب یدنلوا بصن یاولقتسم هدنتقو دلو بودا

 طض هلهحولوا تولوا بصا سم ندنفرط یرلبلاو ناسارخ هرابد لوا

 هتفر هر هرکص بوئلوا بصن یاو هرادلوا ناماس لاهدعب یدروتلوا

 هلرابن اماس  (فرح یمکیا) رلیدتنا جو رع هلالقتسا جرام "
 هور فنر نوا رلذوب ر د هدنرکذ یرلضارقناو روهظو یراتدءو یراددع
 ی رروهط ی دناوارب هدرانکه کرد هرژوا لاوئم و یرابسس بولوا

 كاللا دعو روصتم



CEND 

 هدنسقرش بناج كن هلحدبولا هلطابیلامنالوا دوجوم هد هرولا لام تش

 تكتس هقاط یرکسع یدلبالقن هسا رغ بناحهدعب بوراو هثب وح عقاو

 نالوا « دهثرو لام تاو ی در والبر و ن دهئرو لام تس ی رز هفولع

 ذخا نس هلج کالاومالوا هلا دیمع هک اتقو یدا كل سهترو رهاط لاوما

 هن رزوا ن ایلس لس هلاطم بحاوم جد یسهقناط ی بسه بودا

 یناوعا كنسودنک راجان بولواراتو كنت هنعشج كنا لاعرایدلیق ولغ
 هلکهرب و یجاوم قحهلواداع هن رکسع دادعر هنن رکسع ناسارخ نالوا

 یا مرجالف رابدتا تعلاعو تفااح ب ولوا رادربخ ن دانعوب رادادعب

 داد امدعم یدلواثداح هتف مظع بوشود قاعش هنعارا کس

 ن درلنا لاها بویلوا ه رزوا هلماعم نسح ها رهش "یلاها یسل رك

 جاقرب هل رلثا ولره ب ولو تصرف هعفد وب ءان هنن راقدلوا نا درک ور

 هددادږد ناک رلیدتا جارخا ندرهش اربج هرکص ن ده راح هعفد

 ی ردارپ هنئنصم هطرش هنر و ت وفه دش شلاز ویکنا ه دعب ب واق

 هقیلخ دععع هد ۲۸۰ كلد دعب ب ولوا نوصتم هد هیات ٌدعفد هللا دف

 هدكدتأ بصن ىلاو ىلا ن ورع هتسسحاوت كرلنوب و ناسارخو قارع

 ضب ون هن ایلس ر وب نم ن د:ذرط نس هطرش اا نمرسو دادغب ورګ

 هدقدنلوا ل رع ندصانم لواو رگ هدر شع زویکبا هدعب بودنا شرامسو

 بصارهاط ندم یسهدازردارب هن ر ولرع ند هطر جد هلل ادیبع

 هللا دنع هن ن امز دعب تولوا ٩ هعذد و یدنلوا هداعا هنس! هد

 هصانم نانلوارکد ثیللان ورع رو کم هن هک دلواوت بس هنسل وا

 هلهحول وا رد-2۶ | اطعا ناوا بصن ههللادمع د لوا هلو ا هداعا

 ردشهلوا نفد هدش رق رباقم بولوا توف هد ۳۰۰ بولو! رادناپ نامزرب

 یتدالو ردو نالوا توف هرکص ندنس هلج كرهاط ون یاسءور ۲۲۳

 یافنصم دهن خدویرعشناوبد بولوامدآناشلالیلج یدنآ ه دنس هنس

 هلاسررپ هدناب هیک ولم تسایسو ارعشلا رابخا ف هرا شالا باک هلجزاردراو

 هحاصةلاوةعارلا باك و باک یواحنیراب وتکم نالوا ءعلا ن هل دبعو
 بوخ تباغ ر دندرلندا ثیدح تاور ن دراک,نی ربب ز رد افلاوم كلا

 هکر دروط سم هدرا هعومجج ضع؛یدیا مدآ ادا شوخ بولوا یشنمو رعاش
 بارش ره هدن راک دتا لاوسود یدعهیح ندرکیلان وع کلم هرهاط نب



( ۲۲ ) 

 بوردنوک هتئدایع كلا هلبا تعاج كولبرپ ندن ایعایزتنع«یلغوا لکوتم
 ییلصنم هطرش هدعب یدلوارضاح هنس هزانح تاذلاب ودنکه دقدلوانو

 ی راف ادعام ندبصانم نالوا هدنرزوا كنم ردپ راسو هیحوت هد یلغوا

 لاوما نالق ندنرد داوا یدنلوا هیحوت هب و دنک ید یراتابا هماع و

 یش هجوع كروب نم یدرب و یش ق وج هنیدالواو هلکوتم ندرهاوجو
 لکوتمس یدردبا كلرکفالخ یشان ندندسح هدخخبولوا هدسراف د

 هتب رب بودا لورعم ن دسراف ینا د نیکا ضل وفت ہدح ینسازج كنا

 نیدح لکا شرابس اک |ینلنق دج یس هجوعو بصف یبسحیسهداز ع
 ۲۳۷ یرهاط هللا دبع ندمت هصنم هطرشلکوتم ه دعب یدلنا لتقینا

 رها ط ندج یسهداز ردارب هت ر و لرع دم هعفدر ی دلبا نیعت هد

 ناسارخ رهاط نب دحج هد رکس ق رق ز ویکا هدعب بول وا بصن

 ی دنلوا هداعا هر ون نه بصثم هللا دبع ند هنب ه دق دل وا یسالا و
 ترشابم هکءروک نب روما هدکد لکهدادغب بوجاق ن دکارتا نیعتسو
 هددادغب تولک و بو دا تعب ندعم یس هش كارتاو ی دلبا

 رلکرادتو رببدن ےظع هدرلکنج لوا د هدنرلکدتا هرصاسح یییعتسم

 لفافت هدنروما هلکعیا سح قافلو رکم ن دنفرط نیعتسم ه دعب ی دلبا
 « دعب یدیا شلواروکحذم هدالاب ید دلوارصم هت راکتقاع بودا

 ه رکسع فناوط نالوا هددادغب جاوا هیفلخ عمه دیکنا یلازویکا
 بوبلوا نکء«یرلءفد هلازوسرلبدتسا بجاوم بو دا ولغ هنن رزوا دڅ

 هبلغ هرلنا هلا رب دت نسح یراکددم دحج یدلوا ی دوم هلاتق ی رلعازت

 یدلوا نکاس دف و ی د روک ن رعلق قیغوح ردا فام بودا

 ییصانم هلج مدقع ندزلوا بولوا توف دنس هلا یذ ۲۵۳ هرکص

 رهاطییضوا هرکص ی دلبا تیصو ههللادبع نب هللا دیبع دج اوبا یردارپ
 هفیاخ "رغم هدمب یدلوا یدعوم هی هلاقم تبقاع بودا عارن هلکنا دنا
 سد یدلوا غ یراعازت نکا لاسرا ناتققو ر وشنم ههللا دیبع
 یصانم یتیدلوا ف رمصتم كن ردارب راسو ی دادغب هطرش هلا دید
 رارقر كل د هاتفو یلخ كل رثعم ه دن سهنس ۰۵ بودا طیض هاب

 هطرشبواک هدادغب هلن ارک تبع كولب رب ندناسارخ نایلس یردارب یدلوا

 ه د_ةدلوا ی ولعم كهالادبح ص وصخ وب ی دشا طض صنم

 ی سنت و

 مر

۰ 



) ۲۶۱ ( 

 نیسح بودبا بصن لکو یرهاط ن هللادبع ن ههادیغ هنصنء دادغب ۱

 یدلاق یر هقالع الصا «دنرادد ناسارخیربغ بوئود هدادغب رهاط نا

 یردارپ هللا رها ط ندم ثیللا ن ورع هدنک رات زکس شل زویکدا هدعت

 یدلبا قالطا ه دعب سبح نامزرپ هلا تم یعب ورخ كني ات بسح

 یسودنک ی دلبا هیجوت ه رهاط ند ینلاعا ناسارخ هفیاخ قفوم
 ى لسم ی هره ن عفار هناسارخ ندنفرظ تولوا ه ددادغب

 كلذ دعب یدلراععا «یناماسلا دجا ن رصن نکلطسیخد رهنااءاروام

 دعو تل هللا ن ورع ندنفرطقفوم هن راد ناسارخ هدنسهس ۱

 یدلوا د راو رانامرف نعصت یرما هغلوا تعاطا هنب راس كرهاط نا

 هکلمروما بولوا یر كرهاط ند هنسنوا هدنراد ناسارخ عقار س

 مات ویدلبا ذخا ندنلاراب واع ینکلام ناتسریطو ناجرجویدرب و ماظن

 ندندرا كن ولءلا د ز نیدح بودا لیصح سرم كناسارخ كلام
 تم اقا ن امز رب بواک هن رهش یر ه دد ی دتک هغ هقان كد هد

 هن لخ دضتعم ارب ز ی دلوا لوتقف هدنس هنس ۲۸۳ هرکص ن دک دعا

 هلکعا هدهاشم عاضوا صءب قلعتم هزایصعو یب ندنفرط كنا هدقدلوا

 رارف ندنا هاکو هب راح هاک هاکنا عفار یدتا ما ینلتق كنا هثیللان ورع

 لوتقم هدنلاوش جواناسکس زویکناتبقاع بودا هعفادم نامزرب هلکعا

 ی دلوا لسخاد هنکحر ز كورع هصراو هنوعجا ی راد ناسارخو
 رهاط لا هعش ن دا فرصت ینبصنم یسهطرش دادغب (ه رتف لیذ)

 هیج و اعم هللایترامارنک | یسهطرش كدادغب هکنوساوا مولعم) ردهدنارکذ
 یر هر وهشم لاوحا ه دنصتمو كرلتوب ر دخل وا قرش جد ره ک

 ه رکص ن دقدنلوا بصد یاو هن اسارخ رهاط ن هللادبع ردشلک هروهظ
 ردیسهداز ردارپ لرهاط هک قب رزنبعصم ننیسطانب ميهاربانب قعسا

 یاضوا بولوا مدآ عضو مزاحو لدقاع ی دنلوا نیبعت هروک ذم بصنع

 هنکلام لابج ه دنا وا یس هنس ۲۱۸ ی دیا هباشم هنعاضوا لرهاط

 ب و دبا كنج هلا رایکباب ه دناو ی دراو هلبا کسعرفاو بونا و! نیبعت
 ی دلبا ناشب رپ نی راتیعج ماس# بوروک ن دحق ینکی شّقلا و یدزو
 هطرش ها وا توف هدنصع لکوتم هد ۲۳9 ات بولک هدادش هو

 ه دک دنلهتسخ ردشعا تمدخ هبهفلخ تر د ی دلوار ارق رب ه دّبصنم

  ( CDیت (



۰( 
 یسهنس ۹ یدیاهدنفوخ یسع االبتسا هنکلا«ندناو یدرب ولامرادعمرب

 الیتسا هروباسبن نالوایرلکلهراد رهاطون بولک بوم قجل وا لخاد
 رای مدآ ردقرفن شلازوب هکی دلیاذخا هلا یتیب لها هلی ید بودیا
 ه ریست هضبقنکلام ناسارخ هلال و ید ر ول وکه نات“ ینس هلج

 تلود هدناسارخ هلهجولوا بودیا نیبعن ماکحو باول ندنفرط بوروتک
 ییاو هتسر نوا یتعوکحهدنرادد ناسارخ لدو یدلوا ضرةمرهاطقب
 ن دکلم روما ب ولوا مدآ یأرا فیعضر دج ردشلوا نوک نواو یآ

 ه دفانک او قارطا هلا یپس ینعط لاتلودهیسابعو ی دا ه رزوا تلعع

 یر.کحاكنعابایداوایوتس« تربح هد بود,اروه ظ حراوخ قوح

 هنفرط بوعد ورابدلوا ن ادرک ور ن دودن؟ ب و دیا ه دهاشم ی راددا

 راب وتکمود هلا طض یکلا٤ لکو هداقا نفل روش لدم بوردلوکر ربخ

 ود ردناسآ یفد كلا رداکد یوق مصخرب بوقع ځد ی دڅو لاسرا

 ن دنرارکسعرس ادعا ه دک دلک ب ب رقهرواسدن بوقعب سد رل دتا لافغا

 رارف هفرطر بوق روق هکندتا لاسرا « دګ هلا یربخ هطاصءم سر

 یرداربولو لوصو نوک ی ج درد كلاوش زوهط ىلا زویکنا هدعب دعا

 هدناعبودروتک هنن روضحو لاسرا هنفرط رهاط ن د ییللان ورع

 یرهاطلا راس بودبا ساحو ی دابا ب اتع نوا کودتا لک

 ىسەلس ۲ بولاقنامزر هدنتدح بوععیدح یدلبا لاسرا هلاتسک»

 هللا لعدم یدلوا صالخ تقو یتیدزوب قوم یب وقعب هدقدلوا لخاد

 ب وقد ه دعب ی دلبا هجوت نبصنم یس هطرش دادغب بودا مارکا کا

 لاسرا هدنرفص ۲5۳ هناسارخ یرهاطن نیسح یردار هدقفدلوا مرهم

 هدعب یدتیا تکرح حویذلاهکر ک نامزرب بوراو هروباسد نیسح یدتا

 ندروباسبن یبسح بولک فی رحر مان بک شوخا ندنرارکسءرس كب وقع
 مزراوخ یدراو هن رهش ورم نیس> ی دلبا السا یس ودنکو جارخا

 یدردبا توعد هنتعاطا كرهاط ن د قلخ بولوا دنا یبغوا كهاش

 و رگ یردار كب ودعا هرکصادنا بو دا مارآ كد هتوف كب وعي هدنا

 كنهفیلخ دنعههدک دعارب رګ بوتکمرعثم نتعاطا هتفرط هقیلخ ثیللانا

 دنسو ناتو ناهفصاو س رافو ناسارخ یا قفوم یر دار
 ةط رش تیللان ورع س: ی دابا نییعت هنبصانم دادب ةطرشو نامرکو



۲۳۹٩ ( 

 تطقسا اذاف * نسولا دنع ىرتعي اتش راص * مءاردنم تطقسااذاف

 * هذ رعدالو اذهاوسف * ندلا ناکس شاع هن راص # هءاطثم

 یداراویرلحاصءقوحندارعشوابداوالع « نطلارگق بس! نمرغ

 هلا یرلتجز لوب مظع بودا هجو هتمدخ كنا ندقارع اط ماعوبا

 سو ف لوش » ر دید و یرعشو ه دف دلو لوصو هسوق

 سعثلاملطما# دولا ةي رهلا یطخو ی مسلا نم * تذخا دقو ىعص

 هدقدل و لوصو هنتمدخ « دوج ا علطم نکلو الک تلعف * ان مو مایونت

 هلادبعتیدقف » ردندنا تب وبهک ردشعا اشنا هنانط "هدیصرهدنحدم
 ند هظح الم E ه رامع بدنام قح ليلا ىلع * هماعنا ف وخ

 را هب رم نوچ « دنفح كلا ارعش هرکصذدنتوف ردشهروک نمرکو فطا هدا ز

 !<یدوب یدلوا نیڈناڪ یسهنس ۲۳۰ (رهاط) یلغوا هن ر رابدلب وس

 ۲۳۷ یدتالولسهنش رطكن رد هدنماهشوتعاص و بداو رعشو لطفو

 تنوع یدتا الیسا هلا تودنا ج ورخ یناتکلارضان خاص هد

 ندتلا كرلنا یکلع بوراو رهاط یدا هل هلکنا د رافصاا ثبللا نا

 نکل یدلیق الیتسا هکلام لواو روهظ نسطای مهرد هدعب یدراتروق

 هدنلاكثیل نی بوقهب یرکسع م-یروما هلج بولوا مدآ یر لا فیعط

 زویکیاروئلوارکد یلاو اهدنلح یدلوا ناشلا مظع بوتعب وب هرکصیدیا

 نیشلاج (د2) یغوا هر بولوا توف رهاط هدننجر نکسقرق

 ن دڅ ندا روهظ هدب ر یرلکنج كوب یدبالین یکیراباب دوب یدلوا
 هدب ر یدیا هليا رای ولع ماند ز نب نسح ندیا روهظ ه دناتسربطو رتهچ
 ردو كب زوئوا ید كنسحو ذخا ى ودنڪڪ ب وزوب نب رکسع لدمج

 توق ثيل نب بوم « دنن امز كنوپ یدرچاق یی ودنک بوزوب نی رکسع
 نامرکو  ناتسعسو هنب کا كن اسارخ دالب ر اس دو حش وب و تاره بولوب
 قوچندنموق ليد هنشابخد كد ز نی نسح یدلوا للوتسمهناتس راعطو

 نالوا هدنمکحر ز ادعام ندنوب یدلیاالیتسا هزاتسربط هلج بولوا مج مدآ

 لدم مرجالف رلیدلوا نمر و فیلکتبودبا حورخیزکا كنيحاوتودالب
 كرلنا یدلاق یضاوم صب كناسارخ قجاهدنلا بوتوطزوب هنعضیاوحا
 كرهاط و لاوحاوب رلبدیا یر ریکفرط كنبلفتم یرنکا كن سلاها ید

 هنسرب بولوا هرزوا هطاصم هلبا یکاح جز دج ردشلوا ثعاب هنضارقنا



( ۳۸( 

 ه دنورد كلا هسیاراو تامقءو مزاول ردق هل قاهتم هئ روما كلام طیضو

 بیطااوبا ۰ دنراقدوقوا هنومأم ینتروص كب وتکملوا تح ی دلبا عج
 شعا ح رد هر ونکمرب یس هلج ب ویموف یسرب ن دایندو ند روما رهاط

 لاسراورب رخ هرانانل و یلاو هدفانک اوفارطا یتتروصررپ هکیدلبا رمابورد
 ردشعا انت بودارکذ هدنخ رات ینب رادقرب كی وتکم لواربثا نیا رلیدتا

 رومأم 4 هب راع هلا یلیععلا ثش نی سصن مدقم فو قم هوا دبعو

 هللا ناماو ذخا ه رکص ن دهب را هلکنا نامز هعت ب وراو یدنا شلوا

 هدنش راتنوا زویکیا دوخ اب رب نوا زویکیا هدعب یدابالاسرا هنفرط نوم أم
 هد ۲۱۱ بوعیح ندرصم سود نڪو بصا سم هدعنلخاد هرصم

 مصتعم یردارب و سابع یلغوا ب ودا رما نومأم یدلوا لخاد هدادغب

 روضح رایدروتک هلا عرکنو میظت بوقیچ هلابقتسا یهللا دبعسانراسو
 هطرمش بودنا مقوتو مارک ا هبن رم لاک اکا نومأم هدقدلوا لخاد هی هفیلخ
 لاسرا هنسهب رام قیدنز كاب ه دیکنا نواز ویکیا « دعب نییعت هنتمدخ

 یبارطضا كنلاوحا ناسارخ نکرروک كرادت بوراو هرونبد هللادیح ید |
 ین روشنع یهیج وت قلنا ناسارخ هنفرط هللادبع هلذلوایعوعس«كنوماهیربخ
 هرواسنبودبا تع زع هناسارخ بولاق ندا لوا هللادبع یدلبالاسرا

 لتیم هبالغو ط یسلاها ب وین رول نامز رفاو ه دقدلوپ لوصو
 بولکی دغاب روع مدقم نوکر ندنلوصو یلاعت هللا اب یدیا راشلوا
 روم! كلود نک بوروط هرزوا غانا هدشناک دزازب رب هدقدلوا لخاد هرهش

 بودروتک هن روضح ینا ههادبعیدوقواتبب یکیارب رعشم نکو دلک هلی هليا
 بول و ماظتا هبت رم لاک یلاوحاناسارخ هدننامزیدتا ناسحاو ماعنارفاو

 داوسیتیدلوا لاو كودك هداتفو رخآوا ردشلوا دیعیرلنوکر هكنیلاها

 همش ردكب هرک كب رکس قرق یداریا كنب راتاقحءو نامرکو ناتسربطو
 ۲۲۸ دوخا زوتوازویکیا هدننامز هللاقداورهاط ن هللادبع رد شالوا لاب

 ۱۷ حالا له ید مو ٩۸ یرعیس هک یسنریارازابیبرب نوا كنلو الاعیبر
 مانفی رط ن دن هلوک ی دنک هللادبعوب ردشلوا توف ه دقدلوا غلاب هیدنس
 مياهاوهانمیسا » ردشعد بودیاا م۵ نع” كنایدیا قاع همالغرب

 اتعنناک * «ءافهنم تطعسا اذاف * نسحوهف هتنعص اذاف * نسح

 * نتفلا باسا ضب هیفراص * «.اهلم تطسا اذاف * نزن ءاوهل



( ffY ) 

 نکر ادت هک لوا هلبا زانو اجر میظع ید دابا ماربا وید تیک ن وکو ب
 لوا د-جا بولوالصاو بوتکم یعکیا بقعرد یدلرپ و نذآ هکمروک

 یا لزوم ام یره اط هلوک دوهعء هکر رب د یدلوا صالخ ند هلئاغ

 زرد ی دل وا ت وف اخ ندنضرع اج ید ییکر دشا میعست هرزوا
 یدلوا یتیشناج كنا « دناسارخ (هحمط) یلغوا « دق داوا توف رهاط

 كمروک ین ب روما كنایدلاخ یان دجا بودا امنا هدبصنملوا یتا نومأم

 سواکو حت یی هشورشا بوک یتوه>دجا یدلبا لاسراو نیبعت نوا
 ن هملط یدلبا لاسرا هتفرط نومأ« بودا مسالضف یلضواویناسن
 هعتما ولتعف ےھرد كم هرک كب یکاو مهرد كس هرکك ب جوا هدجا رهاط

 كنوب ی دلشغایهرد كب زویشبیجد هسابعلا نب میهاربایپناک و یدلشغاب
 هب راګ هلکنا هلطںوےاروھظ دعف دیفکیا ییراخ هرج هدناتسکس هدنتقو

 ریس وےف یراددلواو لتق ینا بولوا باب رفظو یدراو هلاتسکس نوګا

 هداورر و یلغوا هن ر بو دنا تافو ه دچوا نوا زویکبا ه دعب ی دانا

 نالواهدندارطا رواسنوروهظرایحراخ هدنتوو یدلوانیشداح ی لعیردارب

 لوتفم «دنکح لوا بوراو هئس هب راح كرنا لع هلیایرلا بب رخ ییارق
 یرهاط ن ( ههادع ) قعاوا لصاو هنفرط نومْأم ربخ وب یدلوا

 یاعرب هللاد,ع وب یدلبا لاسراو بصذ لاو هل اسارخ ه دنګ رات ۶

 قیسوم ل زوک بولوا مدا بیدا و فب رظ تردق یذو ناشیذ تم

 ییابراتعنصوب و ردا تبسن راتوصقوجاک | یتاغا بحاص یدرولپ
 هلبا تعاصشو یساشنا و رعش لزوکر ردیا تباور راے ةن راراک هصن ندنآ
 هان هنووعح نالوا هلایردب و هنناد كنا نومأءو یداراو یآرو مزح هلس

 ن دزلوا یلاو هناسارخ ی دردا داغعاو مارکاو تاقتا تاب هب ودنک

 بصن ىلا و هنکلاع ربصع و ماش هدن رات یلا زویکیا ینا ن ومآم مدسقم

 نوا زویکیا هرصم ی دیشمری و ماظن هبت ر لاک هرلت الو لوا بودیا
 هکلم لاوسحا و یدتنا مارک ا تیاغب هقلخ بولوا لخاد ه دنس هنسرب

 قصو ردرلشعا حدم هبت ره لاک یئارسصم یارعش یدرب و ماظ)

 ههلوا لاو هناسارخو یدلک هقارع بوقیح ندر ه٥ هرکصندماعا

 یسلا و صم هللا دبع هکر دنا لقت رثکن با یدررووا یاس ه درصع

 هنساندو ند كرابلا و هکیدردنوک بوتکمر اکا رهاط یردب « دقدلوا



CT) 
 رها ط یدد مرلغا نوجحا كلا رولوا ضراع لالم ضعب ییعیبط ۾ دک دید

 همزاح ن نیس> ن دنصاوخ كوما بواوا ناشی رب و رس ند هدامو

 یدلغا ن وڪت نيلم ومل ارەمأ ه دک د روک یب بودا لاسرا مهرد كب زویکا

 ه دنساهنت نومأم نوکر نیسح سب یدلوادناجر وید ر ويلارپخ ینیلصا
 یتلصا كنوب نس نومأم یدتنا لاوس نکرر وتوا هرزوا طا دناو طاشت

 ندکغیدلغا كنس نينه واری اا نیسح كجوید مزال هکب رزواهن قهروص
 نکل ع هیلب وس اکس یتلصا كنوب نومأم سب ید د ردعشملوا نوزرح تباةب
 توو هن زس نينو( اریماا نیسح یدد مردبا لتف یس كسردنا اثفا

 مردارب « دک دروک یرهاط هکندید نومأم ه دکدید م دالا شاف یزک زاررب

 شیاوبنکل مدمهدیا طبض یعدنک بولک هع رطاخ تراسخ یو دتیآ هنیما
 لاصيا « رهاط نیسح یرخوب روفلا ىلع یدید لاق هننا جد لرهاط

 ل رک بو را و هلوح الا ن دجا بو رهاط مرج الو ی دا

 مرغا شومارف هلهج ور یکفطا وب نسر دیا بییغآ ن دنرظن كنيم ولاربما

 كد هحابص هک ب بوراو دن روض> نوم یسنریا بوید مع « دکدید
 هناسع ین اسارخ رس كج دیا لاوس ويد نوهت نومْأ یدد مدامو وا

 یک نسساب نومأم یدید ماکد نیما ندنرش كنان نکل زکیدتیا هیجوت
 لواانوم اءیدید مرروک بسانم یرهاط مدنقا هدک دید نسرروک ب ساتم

 فک هلاح ره تنهسوک ل وا نب دک دارد اه ر دیا علخ ی هقیلخرب

 یاصقا نددادغب باب تانا ناسارخ بو دیا توعد یتا نومأم كجوید

 بویلشغا هلوکرب ندنرا هد رک تب كنودنکر و یدلیا هرجو هج راو هقرمشم

 مس نسرروکی شرب قلعتم هل ایصع ندرهاطرک | هکیداراعصا هب هلوک ل وا

 هدقدلوب لالقتسا بو دبا طب هدسییاین اصارخ بوراو رهاط نس هدیا

 تباتنب موئلک نالوا د ربلا بحاص ه دناسارخ یدقیج ه هبطخ نوکر

 هل قج هئلوا دا یععا كنهفیلخ ه دنس هبطخرهاط هکر دیا تیاکح

 یدبد ( نیلسملار وما ما مهالا ) ب وجا دان یتیدآ كنهفیساخ « دک دلک

 كرهاط نوک یستریا هعج مدلبا مالعا هنفرط نوم أم هلال یصوصخ وب نب
 هدافا هلرا لم هن-فرط نومأم روفلالبع خد یصوصخ وب ی دنل و تیم
 نیدجا « دقدلوا لصاو هتفرط نومأم بوتکم نانلوا لاسرا ادا مدلبا
 هتلاو ما وید روتکراو یبدآ كةيدلوا لیفک بودیا توعد ی دلاخ ینا



([ ۲۳۰ ) 

 یدیا هرزوا ناحاو ماعنا ه هذناط ل واو ی دا هر زوا تبح هیارعشو

 تع رع هفرطر بوس نیا كن دن کک هد دادغب نوکر هکر دب وی یتح

 تس جاقرب اکسس ماطاسروط بولا ینوکوا كنار ءاش یتولخ نکیا ہرزوا

 تقرغدقو * نیسطانا ةقار تبع » یدوفوا ینایاو بودد عاب وقوا
 * قبطم اهن نمرخاو * اطدوح رح اهقوفنم و * قرغتال فک
 اک ا رهاط سد 2 قرو ال فرک اهسدقو * اهدادیع لادنم باو

 هدابز ییهزاج خدزب نسردیا هدانز جد ینابیا نسبوری و نوتا زویچوا
 اطرد ه دک دتا ه رصاح یدا دود هک ار دا تاور در یدد زر دا

 ید ش او اچ غندل ادب ولبح ندلاشندنکی دمر وی ها ییدتسا
 مردبال 2ق هلبا لتقناع تراغیس بودرونک ی دلاخ « دقد) | یداد غب هرکص

 اکس هدصوصخ و دلاخ سد یدعیا لوبقیدن|اضرع لامقوح دلاخیدید

 هلسنیا یتالوا قبال هکناش هدهلب وس ید ینا راو مزوسرپ كج هیلب وس
 فداص رتصااناد اوعز » یدوقوا یاباو كحوبد هلی وس رهاطیدید

 * حاج تع ر وئصعلا ملکتف * ر ودقملا هقاسر روفصع * ةرح

 تیودش نالو * همت فالثل اذهاب تنک ام * ربطد هيلع صقنء رقصااو
 « روفصعلا كلذ تافاف ارك * هدیصبلدلارعصاانواهنف * ريق ق ناف

 مدقع ندش رقت هنومأء ی دلبا وفع مرج بوید كدلب وس بوخ رهاط
 راقحم-اینا ىلع ن دبس لوا یدتبا بصنلماع هعشوب ینا ناهام ن لع

 ردهدنسهیاقم نکیدربهدلوب مب رهاط هدق داواروم ام هیهب راحت هلکىنا بودیا

 هدالابضیداوار ج هن یراکتقاع هلکناو یدیا شید مرک بودا لاعاب
 لضف كج دبا باسننا هتسهراد نومأم مالك ةصالخ یدیا شلوا ناب
 تب رتهدنناب نومام بوروک ساک و تعاعشو لقع نالوا هدنا لهس نا
 بودا نییعل هنءفد كن رداربینانومام هرکص یدربدتناباسدنایک کرک و

 ٹش نب صف ن دیا نایصع دم رب رج هرکص ندک دنیا ماسعا یفصم

 نیدیاکم كرمت و تماقا هد هقر بوراو رهاط ی دتا نییعت هب هب راک هلىا

 ند هقر یرهاط لهلک هدادشب نوم اه هد ۲۰۶ یدلوا لوخشم هعقد

 نوجا مر رهاط نوکر ی دانا هط شا بحاص بودرونک
 یدلیا اکب هبنرع لاک بوروک یتا نوم أم ه دقدلوا لخاد هتساحم كلومأم
 نسردبا کد نوعن نکا شلوا مار هکن رها كنس اع بودا اعد اکارھاط



 نیسان رهاط ۷

 نم بعصم نیا
 دعسا نبا قی رز
 ی الا نادز نبا

 الولاب
 (یرالغوا )
 هللا دعوت

 غوا لندحط)

 (ىلع

 كهللا دبع)
 (رهاطللغوا
 ( ییغوادرهاط)

 دم

) ۲۳۶ ( 

 لاو هاسارح یهدابعن خاص هدا یهحو هنفرط قارع بوعیج

 یدات* نوکش ع_ب ولوا راهلزاز مظع دناسارخد ۳ یدتا بص)

 ناسارخ هرکص ندنا یدلوا فلت سون قوحو مدهنم ران ها یدلوا

 ( فرح ینا J) ن دناونع ردوا یکی کلع كرهاطون یکلاع

 (۷) رد هسک رفنشب رلثوب رد « درک ذ یر دمو یراددع كل رهاطوت

 یراضارفناو ه دنس هنس ۲۰۵ یراروهظ یادتاو تاره یرلکلم راد

 لهقاطو . (دصتم) رد هس ۶ یراتدمو ه دنس هنس 3

 قبرز یدج بول وا رهاط بیطاا وا (نینییلا وذ)  یسادعا
 ردروهشمو فورعم هلبا مركو دوج طارفا هک كنيعارلا تاحلطلا ةيلط
 هلکمرو کروم | قوح بول و هد هیظعدهاشم هرکصبولوا یسوادازآ

 یر كنا هدروما رثکآ سونا بولوا نع ومو راشتسم كنناسارخ سموا
 رکیدیدیا ندنرانیش كسابع یب دیلط لیغوارب كم رز یدردبا لع هلبا

 م دم ن دسم وبا ر ددح  رهاط هکبعصم ی دیفح ه دتاوررب و یلغوا

 كنيعازرطا شکن ی ن ايس نالوا ابقث سبنر و سابعلاقب ت وعد بحاص
 یسلاو تارهوشوب بعصم هرکصتدنروهظ هسابع تلود یدنایناک

 دلو هدنارهاطیدیف>و نیسح ییغوایدلوارارقرب ه دنا هدیدمتدم بولوا
 تواوا رب م رکمو ز زده « دنن یلاجر هیسابع تلود نیسح ر درلشعا

 هن. ریقلهس ی لضفبواوارضاح هنسهزانج نوم ا«هدقدلوا توفهد ٩
 لوغشم هبه راح هلا بشم ن یصن هدهقررهاط تقولوا یدلوا لزات

 رهاط ی درد و کس همان تی زەن نوعا یتوف كن ردپ اکا نوما ىدا

 ۲۰۷ بولوایسلاوناسارخهد ۲۰6 ودلوتم ه دجشوب هدزکس یللا زود
 نینهلاوذ یدلواتوف هاف هدو مهلاق نوک شب هنب رخآی سهرخالایداچ
 ناهامن لع هکر یدرلیضءب ردنماوا فالتخا هدنبس كنسلوا بقلموو د

 ضع قح یدلباهراب کیا بولاح یدآرب هلا یلالوص هدنکنج نالوا ها

 ینا نومأم سپ « هبرضتنیح نیعكيدياتلک » ردشعد هدباب وب ارش
 كل رهاط ر ددعا تباور هنوک یربغ یخدیمک یدلبا بیقلت وید نینیچاوذ
 * هدحاو نيعو نی یعلااذا » ردشعدهدنابونارعش صعب دلذلواروک یزوکرب

 هرعش ب وا وا مدا بیداو عیش رهاطوب و « هدنازنیع و نيع ناص



( ۲۳۳( 

 هدحواشتلا زود هدعب یدلبا مد نس ەتو لق لرلو یک هعن ندنعابتا

 اسم یاس نب لضف هدینلا شکاازوب ه دعب یییضااربهز نب باسم یدهم

 یا دیشر هدر شع زوب هدعب یدلبا مط د یناتسکس هنصنمو ناسارخ

 شع زوبر دعا ع ینتیالو لب اک بوراو یدتیا بصذ ید ن, رفء>و لرع
 یدنف یلاو ه اسارخ هان رب یسامعیلغوا توینسا هفارع یتا دیشر ہ دحوا

 هدناسارخ هدننامز كلو یدنلو بص فب طءاادااخ هد ۵ هلا لرعه دعا

 یدلوالتف هرکص هدک دتا ثادحا هنتفرفاو تودناروهطیراخماننیص>

 لصفهددب شع زو هدعب بص یکلام نب هرج هل اسارخ دیشر هد ٩

 یدلبا بص یاو هنکلام ناتسعهو یرو هناسارخ یب ملایم ی

 ردعس هڪ هدلاسارخو یدلا رلتمنع دعت بودیارفسهرهللا ءاروام لصف

 دز نی روصنم هنب رب ونود هقارع هدزوتطشع زوبدعب یدلیقانرلناخو
 ن دتفرط دشرهث بولوا لوزعم جد لوا هدناسکسزوب یدنلوا بصا

 هدشالو نامز كنو یدلوا رارقرب هنسنوا ووا بص یلاویسعن ىلع

 رهاط یدلبا هتف ثادحا هد دم تدم بودا روهط یحرالنا كرتا نیءزج

 درشز ه دیکنا نا سیار وب یدبا یسهدود و روش و كنا نيحللا نا

 ندنفرط یدلوا یدرب و هنوم ام ییغوا هجتراو هنادمه غب راد ناسارخ

 هد ماعم ىلع هله> واوا بودا بصا لس هناسارخ یاسع ی ىلع دن

 حو رخ راس نی رصن نإ ثیللا نب مقار هد ۱۹۰ یدل وا رارفرب
 هني رزوا كلا دیشر هک هل وشیدلوب توق قوح بود | السا هدنفرعسو

 بوقیح ندد ادغب « دیکیا ناسقط زود و ی دلبا دام تک سقتلاب

 هر و دن ک بودا بص نیعا ن هره ه ر و لرعندناسارخ یناهامنا

 ت وف هدقدل وا لصاو هسروط ه دنرفسوب دیشر ی دا نییعل جهخرح

 یلاو هدئا لد هنسهنس یا زویکیاات نوم أم بولوا هفدخ نیما ه دمبیدلوا
 یتسنتف عفار هرکص ندرلکنج هصن بوراو تقولوا هغره ی دلوا مقمو

 تنا ل رهاط ىا نوما تولک هتمدخ كنومأم هد ۱۹۶ ی دلبا عفد

 دنسم نومأم لوتقم نیما هدعب یدلبا لاسرا ه هب راحم هلانیما بوشوق

 بصن یاو هن اسارخیئا هن هدرکس ناسفط زود قحصاو رارقتسا ه دتفالخ
 هنومْأم هدو رح بولک یدلف توعد ینا نود ۲۰۰ یدلبا لاسراو

 ندورمویدلبالتقو لزع یا هلیبسقافنو لاقتتسا كل طف قلوب لوصو
CE)( ی )  



GC) 

 ل رایس ی د ردنوک سم ه اسارخ یب ی دنکلا رایس نب مصن ندنفرط

 ننجرلادبع هلکعا هرس هدنناب لرب ز نی بعصم تولوا عقار ضاودب

 هدرهنلا ءاروامو ناسارخیدراربدعطقا اکا هیلع ءانب بوک لا كنا هرس
 لزع ندناس ارخ یتا «دشب یمرکب زوو دحل دیلو ردراو ی رازغ میظع

 وبد روئاوا لتق دیا و هنسوب اکا کرب نکل یدلبا نامرف نساک هنفرطو
 رصن بولوا لب وا هقیقایق یدقک ب ودیا هلطاع هلکمر و ربخ بنهمقامنده 

 مضوباو روهظ راهنتف قوج هدنسارا مالسا لها هدننامز یدلوا رارقرب
 هب هرامالارمصق سم وا بودیارارفرصن هدزوتوازوب ردنعا ال تسا هناسارخ

 زود هدعب یدلبا دیدو لتف نیفلاخو طض یناسارخو یدلوا لخاد

 ن دلاخ دوادوبا ن دنفرط روص هن ر بوناوا لتف سموا هدد زوتوا 1

 هلغلوا ت وق بوشود ندراوید یسهنس قرف زود ی دنلوا بصا مهاربا

 یدلوا ب وصنم نجرادبع نب رابطا دع ن دتفرط ر وص هنن هرب

  ۱هلکنا یب ی دهم لغوار وصنم نیکعا نایصع ر املا دبع هد

 يهم زح نب مزاح ب و ر وئوا هدب ر ی دهم ی دلیق لاس را هه را
 ذخا هليا یصاوخو دالوا ب وراو ی دابا لاسرا هنس هب راح رابلل ا دبع

 ندک دسک نغاناو نل! یدلوا لاسرا هنفرط ر وصنم یتا یدهم یدتا

 هتلاا ناسارخ ب و روئوا ه دروبا رل ی دهم سد یدلبا لتف هرکص

 هنب مزاح بولک هقارعیدهمهدنردقرفز وب یدلبابصن سن-یزاحندنفرط

 یسهنتف یسوحم سس داتسا « داسارخ « دیللا زود ی دلا را فرب « دنءاقم

 هک هلا لجا میرقیسس داتسا هرکصند ەد دش * راقم مزاح توداروهظ

 یدهم تولکهقارع مزاحهدعبیدلبا ذخاردشلوایسهدلاو كنوم أم هرکص
 هدنسها یذرب یللازوبدسا یدردوک یهللادبع نیدیسا هنماقم كلا

 اشم ناسارخ ندنفرط ی دهم ا ندتج هن ر ب ولوا تو

 راعم عنعم بی رف هنتوف بولوا ت وف « دزوفط یا زود د لوا یدلوا
 یکللادمعنوع وا ید همر دلوا نقم هلک نا ناسارخ یلاها بودا روهط

 بص ستم ندنفرط هناسارخو ر وأم هعفد یجنقم هلبا ركع رادقمر

 هدا ز ید یسالبتسا كعتقم هلا یبس یلساکت نکل ی دلبا لاسراو
 یرجرفاو یل سمن داعهنرب و لرع ینا ی دهم هد ۱۱۱ یدلوا دتشم

 یعنعم بوراو یدیا یسج هخ رج كنا یشرطادیعسیدلب|لاسرا هلبا رلیشاب



(CAD 

 ی دیعس ن لسم ه دنرد ز ود هن رب و ل رعییا هره نا هدعإ ردشلا

 دلاخ هناسارخو قارع ئاللا دبع ن ماتشه الذ دعب ید ر دو

 سم 2 ۲ یهللا دمع ندسای اد 5 یجدلوا لاو یهالا دعنا

 ی دتا حة قیراد ناتسشرغو روغ بو دا را: رتععو 8 بصا

 یرها كماشهینا هللادبع « دنخ راتزوتطزو هلغلوا مدآ قلا یس نکل

 هد هرول رح هتس ی دعا تکو یلکلاهناوع ن کج هی رب 11 ا

 لضاف ی دلبا بص یسلاو ناسار> یشرشا هت رب و لزرعیم» > نب ماسه

 هدن اسارخ ردرلشعا بیقلنود لم اک ینا ناسارخ لھا بولوامدآر رمخلهاو

 جازخ هللا یرلل وا نالسم ینک | ب و دیا ت وعد همالسا یک ارتا نالوا
 ناسارخ ب ولک ین اقاخ دعص هدر نوا زوب ی دلایا بتر ناصع هناسارخ

 ی دلبا دیهش یر دن ندم السالهاو ا رهش هح رک ندنرارهش

 یورعن نجرادعندنح هد هرو ن اس هنن راد ناسارخ ماه ه دعا

 بوا وا یز و هک هلا ى هفاتط دغصو كرت لاو ی دليا بص

 كلوب ر دندرلکنح نالوا روهشمهدناسارخ هکر دسس هکرعم بعشیسو رب
  9جارح ن تشحم وال و | رانه «دنر وما اک دد ا ی دن

 ماسب نب لصف یسولدازا كيلو تبح نب ههادبعو دیعس نی نج رلادبعو
 رد ا دهاح ن یر یسولدازآ لر ابشو هللا دع یس ولدازآ لیلسو

 مے ظء ید رنو تعالس یدلوا دیهش مدآ كينوآ هد: هعقو بعش

 ردشلوعوقو م دنع رات چ وا نوازو هعقووب رلیدلوا صالخ هلا تجز

  3یدلبا بصا یی العلا هلا دع ی حعاع هر و لزعینآ ماه

 بولوا مدآ د مموج ی دلو شلوا توف هدورم ی دینج ب ولک مصاع
 لزع ید یععاع ماشه هد ۱۱۷ ی دیازسر وغ وا ه دنراکنح نکل

 یدل وا هیج وآ هب یرمشقلا هللا دبسع نب دلاخ یسلاو قارع یناسارخو

 و توراو یدلنا لاسراو بصن ِگ ی دسا یردارب ن دنفرط

 هد سک یرلنا هلک ءا روھ یتاعد سابع ین هدنتفو یدرب وماظد هروماو

 یدلبالتقهلبا مدآرفاو هج“ هل یک ناقاخ یدیا هرزوا ماعا هبن ملاک
 ییارغو ی دلی ارغ هن راد لتخو  ۱۱٩ه دالب هد ۰ بوداهد

 ن دفارع سردار هسلوا هسیا ماشه یداوا تود ندنض رم هلید

 فسوپ سپ ی درب و هی یتثلاورع نم فسوب هلبا ناسارخ قارعو لزع



( ۳۰( 
 بودنا رارغ هرهنلا ءاروامو ی دلاق لب شب هدنا بولوا مدآ رداهب تبا
 هنر و تافو هددو راو رم هد ۸۳ یدلباذخ میانغ دعنو حة كلام هڪ

 هدک دنا مالعا هنفرط جا یربخوب د زب یدلیا یالنع-ا ید زر ییغوا

 جاعحهد ۵۰ ردنعا جن رازع هت دوب ی دلبا ررقمو اعنا یتا حاعج

 ۳ یرغو سدغذاب یخدوب ی دالا بص)ا یلهم ن لضفم هنر و ل زع یا

 لزع د ینا جاج هدیتلا ناسکس ی دلبا ذخا میانغ هنو حف يرالحم

 نب دیزپ لسم یر دپ كن هبیتفوب ی دليا بصن یی هتف صحو لا هنب رپ و
 هبتق ر دشلاق ی دالوا هکنر ب واوا مدآرپ ر دقلا مطع هدنتق هب واعم

 رارضوداجو نجرلادبعو اصو هللادبعو م رکلادبعو دانزو راشب و

 قوچبولوا مدآریدمو لقاع هبتقردب رالغوا كلا هلج نیصحو دبعءورعو
 نيج ناقاخو یدلوا لصاو لدهن دودح نیح یح بولوا قفوم هناحوتف

 کلام رفشاک و هاغرفو شاشو یراخح و مزراوخ یدرب و باده هح اکا

 قوبس بو دبا لتف نر راهاشداب دفصو رو ع یرالع یریغ یدو
 هداهج تا توالتهنس شب نوا ه1ع>ولوا ی دلشیاراشیا ق دلوا لثلا
 لوتقم هدنلا یمیئلادوسن عیکو نکیا « دنشابشب قرف هرکص ندتموادم

 ورعو خاصو سو نج رادع وجا و رثڪو نطقو بس بولوا
 كن سادعام ن دنرلنلوا لوتعم هللا یرردپ بولوا ی دالوا مان فسوب و

 هناسارخ تاللادبعن نایلس هدنح را یدبنافط هدءب ردنلاق یرلبعع

 یسلاعا ناتسربطو ناجرح هد ۹۸ یدتیا بصن یاو یلهلا نب دیزب

 یدتنا مح یراددلوا بودیارفسس هثب رزوا رانا دبزپ هلبا یرلغا نایصع
 هنلادبع نا حارج هنر و لزع ینازب علا دبعن رع هدنح رات زود ه دعب

 ونس تالذک و ساح ںوتوط ییارع هدک داکدب زب یدتا بصا ا

 بصذ یییرمشقل | عت نب نجرلادبع هنر و لزع جد جارج هدهرون نه

 قارع هدنحګ رات از وب ییهلس یردار الملا دبع ندب زب « دعب یدتا

 دیعس یرهص ن دنفرط هاسسییدلبا بصنیلاو هنب رارزوا ناسارخو
 هل-ذلوا مدآ ی آرا یتسس ید ردنوک سم هن اسارخ یزپ ملا دبع نا
 رجهاسارخو قارعد رب هدعنیدل وا سوشهولتع نیاسعروما هدننامژ

 ستم ییشرطاورع هناسارخ هد ۱۰۳ یخدلوایاو یی یرازفلا : ربه نا

 زا هعلق ق وجو رد شەرق مدآ قوح بودا ازع دغص ی دردنوک



(RD 
 هنن راش اطاراخ هکر دوب نک هلراهود ینغامربا ن وحج ادعا یدلبا بص
 هدا زنایدایا ذخاعانغ هع بول آ یدنکی و فساو نیمار بود اا رغ
 لسا هدنګ رات شا یللا هنن رزوا ناسارخ ه دقدنلوا د.>وت د هرصب

 هب واعم هدنخ راتیلا لا « دعب یدلبا بص سم ییالکلاذعرز نا

 ید لوایدتنابصذ یاو هناس ارخ ییا .نع هللایحر نافعنب نان دیعس

 هلا دن رس "یلاها ب وک ین وڪج ٠ ه دع رابدلا نهرو رایدلوا هل اص

 ردشلوا دیهش هدا وب بولوا هل هلکناسابعنب مفید آ هری ویدمرت
 یدابا بص: یاو یدان زننج رادبعهناسارخ ه واعح ه دزوعط للا هدعب

 نات سو ناسارخ هد 1۱ هب واعم ن دز « دعب یدقک ب ارغوب

 ترشاعم نسح هلسلاها یدتا بصذ یاو یدا زن لاس هنب رارزوا

 "یلاهاهدنردشّلا هدعب یدلوایاو د هنب رلنافو هب واعملغواودب زب هرزوا

 لاس سد رلیدتا ضقن قع هننهرکص بودا تع ندودنک ناسارخ

 یلسا مزاح نب هلا دبع كل دعب یدلبا فالنها یاهم بوقیج ندنزاارا
 هنتفهدنسارا یراهشناط هیئاع و هب رمضم هرکص ی دلبق هباتتساو لی وح یتا
 تموکح تبقامرابدزاب هنکو دیخدیسکیاک هلی وشرایدرمق غی رب رب بواوا عقاو

 هرکصیدیلا شیاسا هد و رهو یدلیق رارقهدمزاح ن هللادبع ٥ مون هد

 رب دا موش ارکت هنس یسنرپا ریدتنا حورخ هنن رزوا كهللا دبع جد

 هللا دع مزاح ن هللادبع و رد ٹا هہلغ هلاد.ع جد هددعفد یکا /۷

 لوتعم رب ز نا یدیا یسلاو ناسارخ ندنفرط كنا بودیا تعب ندر ز

 یک هود رک بولوا جرس ندتعی هکللادمع م زاح نب هللا دع ه دقدلوا

 رکب نالوا یلسام هدنرهشورهو ندنصاوخ كلا كالا دبع هلغلوا نايصع

 مری ر ونت اا ناسارخ اک كسردافرطر یمزاح نبا رکا هجاسو نیا
 كلم ادبعو هلاما ندمزاح نا یناسارخ لاها نکا کی هلکعا دعو وید

 هد ۸۶ هرکص ندنا یدتا لستقو مو هن رزواو ی دابا لب وحم هتفرط
 هناسارخ یدیسا نب دلاخ ن هللادبع نب هيما هنن رب و لرع ینا تاللا دبع

 هریکب و عفد ی زهنتفو ی در و ماظن هلاوحا بوراو ی دلیا بصن یلاو

 تاللادسع هدرکس نوع یدتا لتف هرکص ندک دحا مارک او تارادع نامزرب

 ی دلبا قاطاو مط هنیصنم كج اع ین اتسعسو ناسارخو ل رع ی هيما

 بل ھم یدل د لاس راو بصا سام یبهرفص یبا ن بل ھم ندنفرطحا>س»



)۸( 
 ت دم ی دبا ناو هر سلا نسخ و م زاح و ردم و لفاعرب تویلوا

 ی دوا بصن یلسلا مزاح نب هللادبسع و لزع سف ه رکص ند هلیلق

 ردراو ی راک ەم ق وج هلبا یرهفلاطعو دغص و كرت كهللادبعوب
 ندناسارخ هدعب یدلوا لاو هعلوا دیه-ش نام ترضح هدبنلا زوتواات

 ۱ ندئنس ههو و نیهص ىلع ترضح یدلوا ندنناوعا كنه و اعم نویح

 بوراوهروب سین یدلبا لاسراو بصأ یسلاو ناسارخ یبءربهنةدع>هرکص
 هدعح سد راشع | راعش هرودنک ینایصعو رفک یسلاها ناسا رخ هکیدروک

 هیصاح یناسارخ لاها ید راو بو اوا لاس راهرو ن دیا خه دع ید اک بونود

 هب واعم ه دعب رلردلوا لص ید و مم یلاها رلیدلبا دانا هحل هک ان یدلیا
 هل اسارخ یزب رکن ب سماع نب هها دبع «دنرخاوا ۶۱ ه دقدلوب لالقتسا
 یدلبا لاسراو بصف مسلم یم ی سقف ندنفرطیجد لوا بص لاو

 هلا دبع بودیا لیصح لام قوجو یدرب و ماظذ هتکلم بوراو سوق
 هل اد.-ع هدنح رات حوا قرف هش ر و لزع یتا هلکمردنوک یشزا هنفرط

 نب هللادبعهب واعم هدشب قرق هدعب یدتیا بصن ملستم ی ی4ا مزاح نبا
 مط ید یناتسسو ءرصب هناسارخ هنر و لرع ندناسارخ یرماع
 نبربعهو رم بودالواب ترد یناسارخدانز سب یدر وهییا نیداز هللا

 با رافو دورلاورحو نقلا هللادبع نیدیاخ هروباسین و یبیرکشیلا رجا
 هی ررزوامشو و سغ ذابو تارهو یقمتلان سف هنب رزوا ناقلاطو
 بص ےل دم ندنفرط یب یراغلاورع ن مکح ه دعب ی دااخ ن عفا

 یدلوا توف هدو ره هدندوع و حجو ارغ هشالو روغ ےکح یدتا لاسراو

 كأ « دنس هنس ىلا هنع هللا یص ر رایدبا ن دنس هرمز مارک باا

 هاب ه درب لیلا « دعب یدنلوا بصف ی رافغلا هللادبع نب ديلخ هثماقم

 مدآكيب ىلا دما تولوا بصذا یسرطا دا زن عج ر هنب راد .ناسارخ

 هدرب وأو بصل ا نب هدیرب ن دبات ا هکرایدناوا اید هلس یلابعو لها
 دغصو كرت رایدلوا نک اس ه دناسارخ ب وراو راتوب رلیدبا ن دهورکلوا

 یدن ڪ عير هدجوا ىلا ه رکص ی دراردیا اغ هن رارزوا یر هفناط

 كدا زیدتنا یالعسا ین ع و ر ن دیلخ هن رب بولوا توف هلیسامد

 هیواعم ه رب بواوا توف داز كلذدعب یدلبق ررقمو اشنا هدق دلوایومس
 لاو « دن رات ترد لاا هنا سارخ یداب ز نب هللا دمع یلغوا لرو نه



(EW 
 ن كتاف ن دت ن (كلاف) یلغوایسهحوع ىس هنس ۱ هنن ر بولواتوق

 ٥٥۳ هدعب 1٩ هدنزرکذرهاطینالوا یرایلاوناسارخ (هرتفیعچوا) ٩ یدلواشابج

 فوق رم یسهتس راند احق ینا ویلاوحا ناسارخ ( ناونع) ردهنب رزوا دصعمرب و ناوئعر

 لق یر هلوک روهظببسكرهاطوت ورلیلاو نیا تموک> هدنا هجا هنب روهظرهاطونب و
 حاجت نكر ها (لوافرح) ردهنن رزوافر> یکاهدنناب یرلتدم و ددعو یرلضارةناو

 ضرشنم یس هلساس ردهدنرکد ریل او ندیا مکح ندم السا لها هدناورلن دیار یئاوهدنرکذ ناسارخ

 یکلم نع بول وا هل 62 نیسهدعب فلا هدعب یصف كن هلم#ءارو یم كل هج ءاخ یظ ذا ناسارخ
 هب یرمج یدهم نب هکر رد قارعلهار دلش هد الب هه رک ردیعسا كن هکلارب هلان ولو فلا هوز

 یدلبالاقا شنک یسانعم رونلواقالطا ناسارخ هجتراو هقرشم تیاهنردب ر ناسارخ

 نالوا هدنسارا ناسارخ هلبا یدالب لبج یدح « دنفرط برغ ردکعدیرب

 سموقو سراف هلبا ناسارخ یدح ه دنفرط بونجو یرادد ناجرجوا رک
 دنه و یسحاوت ناسک” یدح ه دنفرط ق رشو اردک نالوا « دنسارا

 ه دنا بولوا ناتسکرت دالب شعب و رهتاءاروام یدسح یلاعشویداالب
 یرهدعاق لر «روک ل وا ردولکد ملقارب یرب رههکردرا ورا هروک ههن

 روهسشم كنيلثا ناسارخ ر دی رهش لبو ورو تارهو روبان
 سوطو ادو نیسطو درجو نسخ و نارفساو ناراط یررهش
 ی رغ ید و سعذا و شو و سخرسو ناجز و و نزوزو
 رع ترضح هکر دسق نب فنحا برعلایهدا ادتا ندا مخفی ردرارهش
 ضقنیسلاها « دعب ر دشا حده دنس هنسیفکیایمرکی كلر. دنتفالخ
 هدنس هنسزوتطیمرکب هدنتفالخ یرلترضح نافع ن ناععهلبایرلغ | دهع

 نسحاون هل و یدراو ده هناغرف بودا جن رارکت ناعع ربع
 یرکشلارجا ن ریما هن رب و لزع ربع هدهرو نه ٌهنس یدابا ح الصا

 نایصع ی را رهش ناسارخ کا بو رود ن دلا قاخ یدناوا بصذ

 از EIT سحاعن هللادبع هدنس هنتسر زوبوا مرج الف رلیدتنا

 یسح هخرح كلا سق ن فنحا یدلوا هحوتم هناسارخ ی دنا ناعع

 سصاعناو یدرب و مان یک یکرکب ودیا عتق ه دهتلاث هعفد توراو یدنا

 هنکق كنب رلتالو ناتسعسو نامرکو ناسارخو سراف « دنحما كيا چار

 ناسارخ هنرپ و یدلیا تع رع هفب رش ناجح یلاعت هللارکش هلغلوا فوم
 لاب هبهنس زوتوا نس زونه ل رماع نیا یدتبا بص لماع یسق هنهکلاع



CT) 

 یکیایدلوالخاد هرهش هدنرخاوا هرو نه ۀتسیدل باع وجر هدب ز بودا

 هبهناخرب یناعسا هرکص یدزرروتوک هجنکو ایبدوه كناسا یو طةم سار
 نیسطاوا هکیصلص و ی دریدتا بص هنکوا یسوض ی رلثاب بورد و

 یدیا مدآعلطء ه هرشکءابشا او ع لها تاغ بولوا ىلع ند ن يلع

 کال ءیلغوا ه دعب یدلوا هنس ید نوا یتدم ردشلوا یط اق هدنع یردب

 یعاصلا ىلع ن رفظلا نب دجا نی اس رج وا روصتم ه دعب دجا م ركه

 بدیع یافلخ ه دنب اخر لب ریدلواءاشداپ ابسنب یلع یلغوا ء دعب
 س وب لد هنس هنس شب شع زوترد اعا ی د زرد ا ت وعد هنتعاطا

 ثح هکعنا موع# هنب رزوا حاب همرکم اله یرد ندنتلا لا یدلاق

 ب ودیا عج رکسع رفاو مرکم کالم ی د ردلوک توتکم نو ییارغاو

 هدس زمرکم كل« بوحاق هک.اهد دیعس یدزو و یدراو هنن رزوا لدیعس

 بودیا نفدو یدلیق نب رازاغ بو ردنا یراشاب دوهعمو یدلوا یلوتسم

 یدلیا بص یلاو یدعسا یساط هد زو ی دلیفاس دهشمر هن رارزوا

 اساتالذ دعب ٤۷۷ بواکهش دیعس كلذ دعب ی دلوا توف ه داعنص هد
  ۹هن رزواكنا مرکمتالم هدعب یدلوا كلام هدس زو حارخایدعسا هد

 هغب مصرب نشا نامزرپ و لتقف یا نیدیعس هد ۶۸۱ بولایدیزو هبلغ

 هرکص ن دا تا بودیا رارف هدنهابج یردارلدیعس تقولوا یدکید
 بودیک هنفرطرلغاط مرکم یدلوا ثالام ه دب ز هدنرخآ هروب نم دنسبولک

 ند ۶۸۲ یدرلکیشر ندنلا هدا زندنایدرلاص نقا هن دالب كشايج ٩۸

 هدرخاوا هروب نمهنسیدلو كلام هج راو هب هماهت ندنعشایج كد هنحرات

 ند هب ده هر راحر یدل یدالوارهاوبولواتوذ هدزویشبهدتاور صعب و

 هنر رددالوا جد دحاولادبعو مهاراو روصنء بولوا لغوا مان كتاف

 توف كنافهرکصبودیا تفلاخماک ا ميهاریایردار یدلوا نینداجروب نمولغوا

 كنب ردبولوایصیدلوانیشئاج (روصنم) یلغواهدجوازویشب هني رو
 هم شرب بو دبا كنج هلکنا مهاربا یسهجوع رلیدتنا ه اشدابی رهلوک

 یدلواتالام هدب زبودنا حورخ یسهحوعرک,د هرکص یدنهلوا بان رفط

 دصق هد زو رلبدتا مدراد بواوا عج هنشاب ل روصنم ی راهلوک ككاف

 نامزر ب ولو رار هسا روصم سد رلبدتنا رهذ ی دحاولا دبع تودنا

 جد لوا یداوا (روصنء ن كتاف ) هن رب و توف هرکص ندتهوکح
 و و ی

۹ 
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 ( مهارا ) نددانز لاو كالم ب واوا توف هرکص ن دک دتا تموکح

 دنن روما هب وست هلغلوا یص یخدلوا هکیدتنا لافتا ههالادبع ه دتیاوررپ و
 ی دص ناحم ی دبع كهم لس نی نیسح رک ذلا قباس هلا یسهع

 بلغت هن روما هکیدیاراو یس لوکی کیا مان حاج و سقخدكن اج مم رلیدلوا

 حاج یدیا هرزوا تبعاکایساغا بولوا نالغوا لاظرب سقیدیا راثعا
 مرجالف ی دیا هرز وا تیحاکا یسذع كارا ب ولوا تیک واتج ممر

 كسق بوئوط یتسدعو یعهارا ناجم هلکعایکشت ندرلنا هنسافا سق

 ۶۰۷ هعفووب ید الهقراببراوبد هنر رزوا هلب ن کیا ځد لوایدربو هنا
 عورف (هرتفلیذ) یدلواضرفنم دان ز نب تاود تواوبعوقو هدنس هتس

 یراروهظیادتادیزیراکللا راد بولوا هسوکر فن ید هک ردهدنرک ذ دا زی
 ردشلوا هنس ۱۶۱ یرلتدم نولوا هدنسهنس 0۰۳ یراضارعاو 2۴

 كندمالسن نیسح خد ناج مرد (حاحت) یسهلوک كناج میرادتا
 ینیدلواروک ذم هک دلواوب کلم بس ردیدیع لدشر یخ دنیسح ردیدبع

 یدنک و لتفیرانا سقف هرکصید,اهرزوا EH هنس هغو هی ارتا هرزوا

 رکسع رفاو ن دمو ترم ولوا ام ندنخب دلواقئرو قت "ی دتفم

 دب ز سبق هرکص ن دهب را هعفد ههنربوراوهن رزوا كق هلا

 یدلیامخف ید زء دیکیا نوازوپ ترد بولوا لوتقم هدنسوق كن رهش
 دل یتسهع هلرا مهار نالوا نع رلیدنفا مزو كنس هناحرح یساغاو

 یراود لوا حاصیدبدرارد هدتلا كراوید نالف هدک دنا لاوسودد

 یماغاویدلبانفد بولیق یب را زا و جارخا نب رل تیم ید كنسکناو مده

 بودا ,نطاسس یدنک و ی دان هراوید ل وا هلا یسهنج كسق یناجح
 هس ۶۰ ی دلا ترض هنسا ودنک یی هکسو ی دررود هلدا نایاس

 (لوحالادیعس) یلغواهدیکبا للازوئرد هنن رب بواوا توف هرکصن دتموکح
 یدلبا رارف دیعسو مو هنب رزوا كنا یعاص هد 00 یدلوا نیشناح

 هدهرو ننس بودا تعوکح هدنع لدهنس هنس جوا شک زوبنرد یعلص

 بو ردنوک مدآ ۾ دعب یدلک هد ز تفایق لبد دیعس ہ دک دنک هج

 مدا ش ع و یدنرونک ی د یشابج یردارب ندیارارف هل هلبایدنک امدقع
 هن رزوا هلغْعلا ییعویدل و یی یعاص داع مان دبعم مارب بوعیحنددبزهلا

 ذخا ینیدلاباهشتذ اعا یتروعو لق یسکیا هلی هللادبعیردارب و موجش

 ) ٩ ( یر (
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 چوا یسارا هلبا اعنص بولوا بارخ مویلا ردشلوا یراهاکتخ كنع ةعابت

 نع رد هدئادس ر وهشم بولوا اهن كن راغاط توم رضح ردقائوق

 رافظ هلبا ن دعرعش رد را ره-ش رعش یرب و شرج یسیرب كنب را رهش
 ردکنس هلیف رغ ن: بولواره شرور کات رم رنج ید یر رد ه دان

 ید یرهش روهشمرپ ر دکس هلیبق ناده ب وا وا نارګ ځد یرب

 دنج ید یس رب رد هفاسم كلنوکح یکنا نی هلا اعتص بول و ارامد

 هحرش ج د ی ره شر رد هلج ه دنسارا ن دع هلبا اعنص د یسی رپ

 عا طا كسکوت رب هک ر د هولمدلا نصح یخ د یسب رب لح ی د یرب

 38 د رره ش مان هرهم جد یس رب طاب رھ ید یس ر رد «دنر زوا

 یراکلم راد بول وا ب قلا دز ون ندیا تم وکح ه دنکلا#

 ۶۰۷ یرلضارقناو یس هنس جواز ویکیا یرروهظیادتاو یرهش دی ز

 یرلادتباردثاوا هنسشب زویکیا « دنیاور ضعب و ترد زویکیا یرلتدمو
 ندهیما ینب دڅ وب رد هسیک مان دابز هلادبسعنب دمج نب ميهاربان دست
 لهس نب لضف یرلنا ب ولوا هدنسح كتهفیلخ نومأم هلبا تعاججرب

 مالعا ینیدلوا « رزوا لالتخا كنب راد نم هنومأم یدیا شمر و هنطبض

 یشافک هاغا كمهمو و انت هند شرو لقع لدجح روب نم لصف ب وتلا

 ج ادتبا بوراو یدلیا لاس راهلبا قاخ كولب رب ینا نومآ» نیکی مالعا
 بولو رارفتسا هدنع و یدتا فی دماهن هر را ادعب بوراو هرکصندنا

 ااده رفاو هنف رط ن ومأم و یدلیق انب نی رهش دی ز « دنګ را ٤

 كي یا ن دنفرط ن ومًامرفعج ب ودیا لاسرا یرفعج یسوادازا هلبا
 هنولقا نع هلِطاب بول وب ت وق هلکنا داز نا ی د ر وت ڪک رکسع ردق
 هکیدلبا انب نب رهش دمو بصن یاو هفرطراغاط یرفهجو یدلوا كلام

 هرکص ن دننوف دم روب نح ردف ورعم وپد رفعج فال اون لوان الا
 بولوا نیشن اج (دانز ) ییغوا ید كن « دعب (مهارا) ییغوا

 نامز قوچ بولوا (شطاوبا ) ی ردارب هثیرب یدمروس قوج تدم
 "یتلضوا ربغصرب مان ( ےھاربا) ب واوا توذ ٥ د ۳۷۱ ی دلوا رادان

 ید هسیک مان دشر ی دلوا یسصو كنادنه یس ەر شمر تودیایالخسا

 هن رب وتوف دشر هدنرورح تدمر هرزوا لاحلوا بولوا یییکو كنروع

 یدو دن ڪم نامزرب بو وب لءط هدعب یدنلوا نیبعن نیسح هنلاکو روما



۲ ۲۲ ( 

 زدثلواعفاو هدنضرع ۱۶ و لوطترد شع بولوا ندلوآ اقا هک رد رهش

 ردلب»قرق هدنیاورضعب كسک !ندلوپكلههکرب و نوکریدهب نداب رد
 کس كن روسو ی روس هدنفارطا رولوا یسامرخ قوح ردویق ی روص

 هکر د رهش مع#* ید یسیرب ل رارهش نالوا « دار ردراو یسوق
 تلنوک چ وا ه دنفرط لاو ق رش دب ز ب ولوا ندنرارهش لزوک كع
 یرهشرب ردقانوق ملا ندعواعبص ن دنا ر دشلوا عقاو هد هفتم

 رف روکن لیکچر دق لبه زوی هنفرطلاع ندب ونحرح بولوا رافظ ید
 روللوب هدنا یز کا كرلتوا نالواء دنراد دنه ردشلوا عقاو هدنلحاس

 ارگ ردتعم رف ترد ی رکی یسارا هلیا اعنص ر دن اتتسکیر یف رط لا

 لئابق یتا هکردندع ید یسرب كنب را رهش نشود هلح اس كنس هکلا

 دنه رربد نيا ندع تو دنا تتسا هلا هلببق نیا نالوا یبظعا كنم

 كغاطر فرمشم هیاب رد رد رهش ردن رب لام الام هلبا ی راجت كراددراسو
 ردخسرفرکس شل اکر د یھک ر دقانوقچ وا یسارا هللاعنص ردشمشود هنکنا
 رلغاط رد هدنس هراثم زجاح دح ه دنسارا یعسق یکیا كم هسيا یرهش هل

 کولم نع ردشلوا عقاو هدنرزوا غاطرب شب هنفر ظ ی مه ارعص ندنتسق
 ردراشعامهرو رمل دبن مه لاک بوش دا داتا كللارادینا لوسریب نالوا

 مظع لنعلفا نع بول وا یرهش اعنص ىلا راد كنعس# عاط كنم

 ه دنضرع ترد نواو لوط هجرد ید رک ن دل وا عاقاو ن دنرارهسش

 ك ەرو ا و هدنس هباثه یشمد كنع هلباراماو هایم تاک ردشلوا عقاو

 رو هشه تواوایراکللاراد كنسامدق كنکولم نع رد هرزوا قلوایلدعا

 کرد دع ید ىیرهشر كالو نع ردشلوا عقاو هدن رق كلا نادعرصق

 ندنسح اون كلا ردهرف شّلایسارا هلا اعنص بولوا « دلب مکه

 رور لشه یی هرو مم عرازموارق هک ړک دهیحانیرکدید ناویخیرب
 هرهدعص ندنا رارروط هدنا یر هت ندع لئایق فانصا بول وا تالو

 هدنګا کر دغاطر مال مابشیخد یس هیحانرب رد هفاسم حرف تلا نوا هجتراو
 ماش جد یس هبصق ت وم رطح ر دراو هتلقرب و ع راهوارق ده

 یسارا هلبارامدو ردهفاشم قانوقرب نوا یسارا هلبا اعئص هکرد ه دنغاط

 ید یسیرپ كن رارهش نع ردراو یئدعم قیفدح ه دنغاط ماش ردقانوقرپ

 ردوب یرلکدید ابس بولوا راج یخد برام هلبا هرم هکر دی ره-ش برام
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 بولوا ل وشم هداهج تا توالتیک قالسا یدلوا نیشناح (دجانا

 قوح و یدلوا عاق (هجانخ نادجم نب هداوس ) هنب رب و تافو هد ۱

 هنیمرط هرکصندک دعا تراغو بها بوراو هن رهش ه-ناطق هلبا رکسع

 کیا مدنددنص هرصاح ءرکص ندک دسابا بب رخت غرا مو ارق بوراو
 یطرش كعا قالطا یربسا ناسم زوی حوا بولکی سابا كم رطب

 هد ۲۷۲ هش رهش مزاب بولود و ید وا لنص دقع كد هبآ چوا هلا

 مهارا یسلاو هی رفا هن رب بواوا تو هداوس تالذدءب یدلوب لوصو

 یدناوبصنکاح هب هیلقص (هللادبع نرعندجا ) ندنفرط دجانا
 یدنلوابصن (هلادبعسابعلاوا) یلغو|بویم هلکندنسهدهع نکل
 هدقدلولوصو ههر زج هدنس هرغینابعش ۲۸۷ هلباهنیفس هراب رکی زوب

 تشد ن دنایصع یدیاراثعا هرصاح ییجرجو نایصع یسلاها مزلب

 ساب هاو رایدردنوک نوحماراذتعا هن رامر > رراتخاورببولوا هک

 رایدتا ترشایم هکنجرلاب روز هدقدلوا هجوتم هرهش بودیا سبح یرانا
 ن دعلق هل اب یرلذلوا داسف ًادبم ندرانا بولوا با رفظ سابعلاوبا نکل

 نیمرط ه دسعب رابدتیا رارف نب راتالو هرفک حد فویسلا ةيقب ید ر وک
 ماراو ثکم كد هنس هنس ۲۸۹ ی داکوریک بودیا ارغ هنب رلفرط هیئاطقو
 رابکبسو درج هلکک بوتکم ن دنفرطمهاربا یردب هد هروب نه هنسبودیا

 ارغ هر هنلقص یسو دنکب وغارپ هنن ر هد هیقن رفاینایردپ یداک هب هیش رفا

 توف هدهیلفص هرکص یدینلواروک ذم هدالاب یلیص ةت هکب دلبا تع رع هنتي

 نيشناج ( هادا زروصءوبا) یلغوا كهللادبعسابعلاوباه رب بول وا

 دڅ) هنیرب ولزعب وديا عاخسا نښی دلوار ج نمدم كنایردپټدمدعبیدلوا
 80 هنسهر_ رج هیلفص ندنرلف رطبلغا نی یدلبا بصن یی (یسوقسسلا

 بصن ندنرلفرط نویدیبع یتالو هیلقص هرکص ن دنابولواوب یرخآ كت الو
 هکنوسلوا م ولعم ر دهدنرارک ذیماکحولاوحا كنم (هرتفیمکیا)ردشملوا
 ارز ر دیظکمسقرب ن دن رع "هرب رحو حساو میلخارب ند هیفرع ملافا نع

 یرب و زاج یم +فر و همام یرب و دج یعسقرب بولوا مسف شب برع ر زج
 رواکفیلاخحت ىج بولند فالح هنب راهکلا كن و ردنءیرب و ضورع
 رام وب رد لار صییسقرب و راغاط یمسقر هکر دجستنم جف یکیا یعومج
 ديب ز ىكلملا :دعاق كنعم# نالوا ارعصردراو رلارحصو راغاط هن هدنرب ره
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 بصنیاو (یدجت) یلغوا قافنالابهنب رب ورایدتیا نفد بوزوتک هنب رهش
 رلیدتا مالعا هلبا بوتکم « دجا ندم نالوا یکاح هش رفایباقووبو

 لاسرا تعلخو روشنم بولیق ررعو انا هدم یتلابا هی رفا جد لوا

 رادقرب هنس ه رب زج هطاام هجافخ نب دڅ ه دنس هنس ۲۵۰ یدلبا

 كم السا لها رلبدیا هرزوا هرصاح ینا یس هرفکم ور یدردنوکر کس

 رلیشاوط هدنآ بجر هدنس هنس ۲۵۷ رب دنکب وغارب هدنراک دروک نهو

 رلیدلوب بوشود هنب رادرآ ق لخ هدنرلکدنیا رارف رلیدتبا رارفو لتفیدجربما
 یلاو (بوقعي نیدجا) ندنفرط هیقب رفا هنماقم كنا رایدلبا لاقو
 درب ب وا وا توف هد ۲۰۸ یدعروس قوج یتدم بوللوا بصن
 هرزوایزرط كنیدجو كني ردپ بوتلوابصن (هجافخ ندم ن, رفهج )
 هک دسوقرسو ی دلبا رلا زغ هفاک | و فارطا هداتش و فیصو ثکرح
 ر هنس چاقرب ادعا ب و دیا تع رع هنهف ی دیا ن دنرارهش كو كنهرب رج
 مامت ه دعب یدلبا بی رخت نعرا مو ارق بوقاب یراذیک | نالوا ه دنفارطا
 نوا كنناضمر ۲24 هرکصتد هرصاح یآ زوقط بو راو هللا كرادت

 ز دنمزو ید یاعود نلک هدادعا ی دلو ارمسم نڪ نوک يج درد

 ندرهش یریخرب مانغ نائلا ن دنا بولو تاج مداردانتق ن دنسلاها

 لوا راب دتآ مدهقب روس هرکصذدنکم یایکا « دنا یدا لکد شکلا

 تردبوزون ید ینا مالسالها یدلکیدادمآ ندلوین اتسا كرافکه دان

 مالسالها هدنس هدعءلایذ هرول نح هئس هدعإ رلیدتا ذحا ن راک هعطق

 (سابسلا نان ) ع ر بولوا توفرضح هرکضت دا رایدلک کک
 رکسع ك ولب رب هفرطرب تح ر دلکد ح و دم ه دنرارفس یدل وا نیشناج
 باناهرمدآید قجنا ندنرلجما رایدتا هبلغ بولک تساراک ازافک یدردنوک

 بصن (یلضملانیدج) هنیرب و لزعینا یبلغالایهاربا سپ ی دلوا
 هلیارکسع مظع ید ودنک بو دیا لاسرا رارکسء هفرطره دم ی دليا
 یدزوب بو دیا تاقالم هلبا رافکر کسع « دلحرب ی دلوا هجوتم هیارغ
 قوچ مالسالهاو رارفیس هیغ ب و دیا كالهیدآ ك جوا ن دنر او

 هيم كلما ةنيدمو انب هدنيق ل وا كنس هفناط مورو راندل ۲ تینع

 نیراثلوا رداق هکنج هلو س هلبا شب ورو و هرصاحګ ین هعلقیرلک دتا

 نیسح ) هنب رر بول وا توف دج كلذ دعب رایدلبا بسا نب راسو لتق
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 هروب نم هست یتوفو هنسرب نوا یئدم رابدقاب هشنا بوراقیج یتیم هرفک
 ( هننادع) یلغوا هس رب ردلوا نوڪ ي وا كس هایذ

 یکاح هی رفا یبهعقووب یدلوا نیشناج هلبا یرارابتخا ه رب رج ءیلاها

 كلام یبالبج ب وراةیج رارکسع هفارطا هللادبعرایدتبا م العا هتفرط

 ندهیقب رفا ه رکص ندیآ شب یدلیا حف نی راهعلق هعراسمو نینمراو
 هدنس هایذ ۲۷ بولوا بصن لاو هبهیلص (هجاغخ)
 ی دلبا لاسرا هلبا رکسع كولب رب ی دم یلغوا ادا ی دلوب لوص و

 یدلک بوئود هلبا هروفوم عانغو ی دع ی دق ا بوراو هیهسوقرمس
 هد ۲ ی دنساوا حد یرارهش هلکش هدعل سطوف ه دنمرمخ ۰

 یسلاها نیمرط یدراو هراتلبج ندنا بوراو هنفرط هسوقرس هجافخ

 هلبا یرلفیا دهع ضقت هرفک هرکص یدرب و ناما هلبایرلقا نایسا بولک
 ینسلاهاو محف یب هعاق بوراو ید ر دنوکر کسع رادقمرب هلبا دج هجافخ
 ناسا یسلاهایدراو هسوعر هجافخ هدهرون نه هنس كلذك رابدلبایس

 یدل وا مالسالها "یزور هباهنیپ لاومابونل آ هعلق هلبا هرب و هلیایرلا
 هر ودنکه دعب یدئواربخسلو حة نوصحو عالفهعنرب ید هد هنسلوا

 هحافح هد ۲۵۳ یدلک همزلب یدنود ورک بو دیا تباصاض رب

 بوود ی دلایا بیرخنو ت راغ بوراو هب هبت اطقو هسوقرس ن دمزاب
 تعجارح هلبا هروفوممانغهصن بوردنوکر ا ه رس هفاک اوفارطا هدک دلک
 یدر دنوک هن رزوا هسوةرس ی د لغوا هجافخ هد ۲6۶ رایدتا

 ٤ تسار اک | دم یدا شاک هدادما هلیارکسعرفاو قب رطبربندلون اتسا

 هحوو هجافخ یدلواقالم هنب ردپ هلا تمالس بونودو یدزوب بولک
 یسهتس ۲۵۵ بولوا لوغشم هدالب حقو داهج تماقا ارح و ارب هرزوا

 هنفرط نیمزط ید یلغوا بولوا هسجوتم هیارغهب ه دقدلوا لخاد
 مالسا لها ی دیا ندنزرهسش لزوک باغ كد زج هکیدلبا لاسرا
 هجافترایدنود بوبلوا مسبم یخ هنب نکیا شا طبض یسوبق كلا بوراو
 بوتودو ی دلبا بی رخت و بهن یفارطاو یدراو هبدسوقرمس یسودنک
 نکرولکهدنجما هک بوقلاق ندناو یدلبا لوزت هنیط *یداو نکزولک همزلب
 لوتقم ه دبجر هرغ یدلیا لتف بوروا هلفغلا ىلع ینا فب رحرب ندنرکسع
 مزلب نس هزانچ كن هجاضخ ی دنیا رارف هیدس وق رس یلتاق ردشلوا
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 یسهرفک موزنالوا هدنحشایدلباقیضتو هرصاحم یدیدخارصق بوراو

 هسوک فن زویکیا ندنرلا هرکص یدبالوبق رلیدرپ و نوتلا كيب شبنوا
 یراصح هللا ی طرش قوا بهذ یرالام بولوا روس اء یسادعامو قالطا
 ب رهش هنا سصق سابعلاونا هد ۲۶۶ یدالوا مده هعلقو راب دانا ماست

 نک كلا سابع هلغلوا یکللاراد كەر زج بولوا هعلق نیتمر یدعا حق

 بودنارتسیخد هد هنس ول ید نه ەلاوردبارةسەنسرھبو دادا ر هبن رم لاک

 رایدتنا رسا یدآ ولشاب والب ر ن دس هشاط مور رادج هتح نکل ی دم لآ

 عرب ویلا یەت اا سصق اکس هم ردلوا نب « دکد عا دا رح لتف ینا سابع

 رآ راق ب واک شاق هکیددرفاک ل وا ی دلبا «دعاسم جد سابع ی دید

 همان من تقواوا رولوا نیما ن دزکموعه رس ه رک تقو ینیدغا

 اتش مسوم هدفا ق ع هر وا هس ییهعلق ل وا ك رب و رکسع رادقمرب

 یدراو هلح نیش هب هعلق بودی بام ارداهب رغ كب ییا سابع هدکه لک

 ید ردنوک و رابا هليا روالد كولب رب ابر یسهجوع یداوا نیکرد هدنآ و

 ی دنروبس ورا درا و هبدعاق هليا ههک بولا هجر هل ېب ور دوهعم
 هراقکر لودبا باوخرد رای رایدقیح بوی ناندررب هبوشیرلک دکود

 یپهعلق بوربکو رج امالا نارب زه هاب رایدجآ ی روبق بویق حلق
 هدنفصتتم لاوش بواک هلبارکسع هبقب ید سابع هرکص رایدتا طیص

 یسنریا بودیا انب فب رش ععاجرب لاطاقو لخاد هب هعلق ینوک هبنصتب
 نددح بوروعک ندجلق هل یرانلوا رداق هکنح و رلیدلیق شی زا هعج

 هرکصتدنا و ی دئلوا مانغا سباغو رهاوج نوزفا ند ساو و نورب

 یربخ كل هعقو و یدل اق یژرابتعاو ريح كل هرفکه دنسهر رج هیلقص

 لاسرا قو رطبرب هلبا یکه راپ زوپجوا هدقدلوا لصاو هئاارق هنط:طسق

 هني رلیک یدزوب یرلنا بوراو سابع رلیدقیج هب هسوفرس بولک ی دلبا
 ندراثکیدلوا مالسا لها بصن یرلیک هراپ زوی هدنراکدتا رارف بوش
 هد ۲4۲ یدلوا دیهش مدآ جوا طعف ندمالسا لها بواب رق مدآقوح

 تعاطا یرانآ بوراو سابع هلا یربعا دهعضصعن یرلیلاها عالق کا

 یدرب و تناشم یککر گو ریت یی هنابصق بولود ورکی د ربدتا

 ۰ دکدنود و ریک هلبا تین رفا و بوراو هه سوق رس سابع هد ۷
 هرکصیدنلوا نفدهدنا بولوا توف هرکص ندنوک چوا بون هتسخ هدنارع
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 نوع ن ربهز ه دهروب نم هنس بولوا لوغسشم ه د الب حنو داهحو ارغ

 هنا صقو ی دنلوا بصن ریما ( هللادبع ندم ) هی ری و ل ورعم

 رسا یربقو یتروع كس رطب و یدزوب ب ودنا هب راع هلبا رافک بوراو
 بوود هدعب یدلوا مالسا تازغ بیصن ایشا نانلوب « دنرودرا بوشود

 هک بودیا لاسرارابج هتچ ج وف ج وف هفارطاو یدلک هن رهش مزلپ
 هلبا اعود لضفلا نب س ابع « دعبرلیداک ب ونود امن اغو الإس هلبا عانغ

 ه دنا نر رلیک هعن بولک تسار هنساغود ه رف ڪ بوقیح ن د هلص

 قوچ بوردنوکر کسعولب ر هرات لجو یدلیاذخا هليا لاجرو لام نالوا
 هاد عن دج هدع یدلتاص هرلاهب زوجوا تاغ مسا رابدتیا ذخا تن

 رایدتنا مح نر راشوراوو رابدروا ی رازج ب وردنوکر کس علیا اتو د
 تمالنس هن بوئود یدغوډ یرصحو دح كنهروفوم مانغ یرلق دلا

 ىت وذ كهللا ة دان ز یسلاو سلدناد ۳ رلیدلک هن رهسش مزا هلا

 رایدلبا تو ربص هتب نکل یدلوایراط نهو هءالسا لها هلکملکیربخ

 كلذك ی دلبا حت نب رهش هتسم ینا د4ا رفعج نب لضف هد ۸
 ساہعهد ۲۲۹ ی دنلوا جن ید یرهش ناکسمهد هروب ن هنس

 نادکب نوا ريدا هلناقم هلا رافک بوقبح هللا تازغ ل ولب رب لضفلانا
 مدقم ندنوب یدلوا د.هش نالسم چ وا جا بوک ندعلق رفاک هداب ز

 هناا سصق تازغ كل ولبر هدنسهنس ۲۳۰ ردشعالوا ارغ یک كنا هد هیلعص

 ۰ توف هللادبع نب دح هدنیجر ۳۳۶ رایدلا توتعزفاو بوراو هن ره

 دیش رفا یصوصخوب یدلوانیشناچ لضفلانب ( سابع ) هنب رب بولوا
 یدردنوکی روشنم تالدهع یلو هسابع « دنرلکدتبا م العا هلصلاوبا یکی
 یدراو هن رهش هان رصف بولوا هجو هبا.رغ سلب سابع هرکصندنا
 قمراقیح هکنح یب رطد ی دار ی دعب توقا رفاو یناثک او فارطاو

 یدلک هاکم بوئود سابع سب ی دمرتسوکشاب الصا ثیخ نکل یدیا
 هدنک ارپ راهب رسرفاو هقارطا یوقیح هیارغرا رکتهدرکسزوتوازویکباهرکص

 یآ شب نی رهشهرب یدلا عانغ راهن یب ب و رودروا نی رهش هلا رضقو
 . رلیدلوا هخاصمهت رزوا لام رادعمرب هلا یسلاها ه دعب بودا هراس

 قارحایتفارطا كن هن اا رص ب وراو هد ۲۶۳ یدلا هعلد شب هد ۴

 هدعب یدلبا بب رخو بهنیخد یرال#یربغو نیرطو هسوقرس ندناو
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 هلوا شمزاب بوتکموپد نسهدبا هرداصمو ذخایرو نم هنقب رطب هرب زج
 هس ودرس بوزول و یدشکود هلا قد رطب بواوا كانضغ نادو.ق س

 فب رحرپ مان ه دالب ن دنصاوخ كنادوبق هرکص ی دلبا الیئسا هنب رهش

 ینادوبق بودیا نایصع قنافتالایلع هلا لب یسهاز هجوع كروب نم
 هنفرط هللا هدا زو یدلک هر هی رفا ن د هیلقص ب وجاق نادوق رلبدزو

 سد یدردنوکر خوید ع هرب و لا هرس یهیلقص رک س ردنا دادما اکی

 رکسسع هیهروبنم هرب زج هدنخم رات یکیا نوا زویکیا لیا روبنم هلا ةداب ز
 رفاورپ ورلیداوا بولغ» هاک و بلاغ هاک بودیا كنج هلبا یراضن یدردنوک
 هرصا یی ره ش هس وق رس هد ۲۱۳ رایدتا ذخارا رهشو را هعلق

 ید دسا یراکی ب ودار وهظاب و میظع دنسارا مالسا لهارابدتا

 لوق (یراوطایا ن دج ) هنیلس روما ه دعب یدل وا توف

 بوروک نکو  دلکیدادما كنهرفکونتدش كلاب و مالسا لها هدعبیدلوا
 لها سب رابدمری وب وق بولا نب زغا كلایلرافک ه دنراکدحا دارم كتک
 رانیمو رلیدقیچ هب رب زج رارکت بوقاب هشت | نیر هنیفس هل مالسا
 توق یرلبلق ب ودیا حقو ه صاحب رهش بیجرج « دعب نیرهسش
 هرسهاصیخد نب رهش هنا مصق نالوا یکللا راد كن هرب رجو ی دلو

 هب هعلقبوزوب یدادما نلک نیس ی داک دادما هبهرفک ندلوناتسارایدلب |

 یراکب ورلیدلود ب ودنا تغارف ځد ن د رها ییعلق و رلیدنامق

 یهتج رادقمرب یدلوا كب (نوعنریهز) هن رب ب ولوا ت وف
 مالسا لها لاب بواک ا ههرەك هلذلوا مرهنم رلنا یدردنوک رکسع

 كني را و د را یسهیف بول وا دیهشررفن كيبرایدنیا موجه هنیرار ز وا
 تلق بولوایداع» برح هرزوا لاحلوا ماا هع را دکج قدنخ هنفارطا

 یراط فعض هت رم لاک همالسا لها هلبسح دادما عاطناو هربخذ

 كمالسا لها هلقمالوا لفاغ نمد نکلرلب دنیا نوتهشهرافک هکر یداوا
 مظع رلیدتا نصح هتسهعلق رادیم ب وراو یسهی ی دلرق یرکحا

 راثاوا لالهقرمذم مالسا لها رلیدتنالکا بالکو باود بوکج راتجز

 هدادما ینازغ مالسا لها هلا هنیفس زویحوا ندهیقب رفاوندسادنا نکیا

 ۲۱5 بوراو قافتالا ىلع نیاسع هدعب رایدلوا م نهم هرفک بوش را

 لد هنخ رات یدب نوا ز ویکیا « دعب ریدتبا حت نب رهش مزاب ه دنبجر
 ی ) )۸( ۱
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 كهللا ةداب ز رلیداوا مرهنم بوراو یدلبا لاسرا ییهاربآ ن دنزهداز

 راپآ ن دنب راقاو یدړ و رارق هک رارف هنن راد قرش نجوا یوعسم
 بول آ نیرلیش نالوا نکم یسه ر وتو ی دابا ما هوا راو ۲۹1

  ۷یدلبارارف هصم هرکصادکء نوک یدینوا بوراو هسابارط

 ندنلوخدهرصعیناهلبا یرلت|قافن هیرشون یاسع نالوارمصم لماع

 هللاةدا ز یدااقد وعتود ردجاتح هن رودص ندا ند هقیا> بودا عام

 ینا راجاث یرشون ی دل وا لاد هیهرب رج بوک یبیربک اربج چک رب
 ی دلبا ل ازا ه هفرفتم عضاوم ی رالوا یعاہتاو هن 1 كص اصلا نا

 یس هعن ید دلتا ا ی دا تع رع هنو رط داد-غب هرکص ۷ دنوک رکس

 بوزا بوتکم هقارف نا نالوارب ز و هددادنب بوراو ه هقر ی دلبا رارف

 باوجود زس دبا فقوتیخدلوا یدلبا بلط نذ نوکیا لوخ د هدادغب
 ب ویموخ ندلا ییارش سون هن یدلاق ه ر زوا لاح لوا داسرپ هلکهردوک

 هنب راد برفموریک و قا هردتقمینا یدبا هرزوا اما ه یهال-و یبهان»
 هرکی راد ورک بوزان بوتکم هتتفرط هللا یرلقیا قوسو الا نسل واهداعا

 ده یرسو یسلاورصمو یدلناماوبد رس لا ماقتا ندزک ادعا بوراو

 هللا : دا ز سد هر_ و هب ودنک هسیا مزال هنرهآن دلاحرو لام هکیدت | رها

 هسیاهت همام هدنا هک كراو هراماراد اک | یو یدلک هسعم بوئود

 هب ودنکو یدلناثکم هدنانامز قوح بوراو هر ول م لع هلکعد لمروک

 ر دنیا ےس یرلءالغ ضعب دئ داوا ضراع هعو ت۰« ضا مما

 هب هل هر بودبا تع رع هسدعملا تد هلا لاح ل وا بت ولکود یافص

 ` یراکلمتدم یدلاق دحار هدب رف» ندیلغا قب و یدلوا توف « دللوصو

 هنب رانوتب زنیطسلفو ردیا مخف نوا ماشورصمز بواوا هتسیکینوازوی
 یدراو هنیطساف هللا ةداب ز هچ رک | یدرار دبا اوعد وید زرلغاب یریتآ
 (هرقفلب ذ) یدلوایزورقمرا و هرزواهجو نالوایضوحمم هلو دنک نکل
 ر كب هنسس ه وب رج هیلفص رانا کرد دنرارک ذبلغا نب عورف

 ز ویکیا ادعا هکردنلوم هبدساویسضاق ناوربق . ( تارفلا ندسا)
 هرب رج هکیدلواوب ید یس ردشل وا ریما ه د هروب ڼه "هری رج هدیکیا نوا

 ف رح ر داهب رب نیط:ط-ق نالوا یت | دوبقا رد كنق رطب هروب نح
 رمصیق هکیداکربخرب ه رکص یدرروا ینلحاوس هیشرفا ابرٹک بول وا



( ۱۰ ) 

 ردا فف و یک الماو قدصت یل اوما هلج بولوا مداقالخا مراکم عماج

 شعادهع لو ینایردیدلوا ما ( ههادبع ساسناوبا ) ییغوا هنر

 یدا ندراسراف نالوا روهشم هدننامز بولوا مدآ رداهب بلا وبدایدیا

 هللا دعوا هدنامزیدبا مدآهرظانلا دیحو واع یدروا۔ بوخ نل كنجو

 هلکنا لوحا ی ردارب ساب-هاا وا س ی دا وا دم یمالئسا كنيعیش

 لوتقم مدآقوح ندنیفرط نونلوا كاج هدنن رو هسول یدردنوک هکنح

 تماقا «دنهاکشپ كهالادبعوبا نکل بولوا مرهن« لوحا هرکصادقدلوا
 ی دل وا هداز ځد یسالینسا كهللا دعوا هرکصادهعق و وب ی دلانا

 ترش ی دیا یسلاو هیساقص هک هللا ةدان ز رض هوبا یلغوا كساملاوا
 یعوعس« كهلا یوم ینیدلوا هرزوا تیع هنساوه بولوا ك4 هر

 ۰ دنرحآ كن ابعشقلا ناسعط زویکنا هدعب ی دلبا سحو لزرع هلغم وا

 ع وض ومآ ن دنفرط رضم وبا نال وا سوبحم یس هک هبنش راهج
 شاب بو ا لتقف یسایعلا ولا ی را الغ هیلافص چوا نالوا

 قابس نکا یدلبا بلص و لتق یزاهلرک هدکد روکی شاب رل دابا هرضموبا

 یکاللاو هنس قلایدم ر دول وا هد ۲۹۰ هو و نال وا بسام هفاسو

 كولب رب تولوامدآ لدهلارمک رد املوا ه دنرهش سنوت یماقاو یلتقو نوک

RTردسعک ل وا هک شعا نین هدنلکش ران هنن رزوا ی دنک یر  

 مالعا هر ودنک یلاوحا كقلخو TAA E دادو اکا

 هن ر زوا كتهدخو عابتاو كلود: کک هکندنا عا رما هماکحو را هدا

 نیشناج (هلا:دازرضموا) روب نمواغوا هدعب راهبلبا مک > ساراس

 دن هلر هرعسدو راکعصع و یداوا هرزوا لا6ا هتاذلو تاو هش بولوا

 هل وح ایس هج و ءنوکییبدلوایلاوو یدل وا لذاغ ندا روما بولو الو غنم

 لوحا ی در دنوک بوتکموبد نس هلک هخرط هلعلا لع ندنن اسا یردب

 هرهش تولک الفاف ند: دل وا کاح رضوا تولوا لوتع» كن ردارپ

 یبوک ن دن را هجو عو ن دنراردار یدو ی دلبا لس: ۰ دق داوا ل خاد

 هللادبعوبا هرزوا یتیدنلوا رک ذ لوحا ی دلبا ما نشیا كنکودشرا
 یدبا لکد یلاخ ن درسک نسالبتسا ت روٹ بواوا ه دنس هلباعم كنیعیش

 تسدربز هیودنک دالب نکا بولو هجرف م امت هللا دبع قعلوا ل وتقم

 هحوع هلیارکسع ردق كب قرق بودبا فرص یی ر ودقم هللاةداز یدلوا



(AME 

 نواو یآ شب و هنس نوا یتدم یدلوا توفنوک یتا كنسدلو الا یدا ج
 ییشاربا یردارب ودهعلو ینلغواریغص هدقدلوارمضتحم ردشلوا نوک یا
 دەب ی دلبا داهشا یناورمق یاهو بلغالآ ب و دبا بصنیصو هنب رزوا
 یتسلوا تیالو "یلاو لعفلاب كنا هلغل وا مذآ قلا نسحرهش نایعا هتوم
 وا لوبقنب اجر ن دنفوخ هتف هرکصخد هعفادمرادقمرب رابدتنا اجر
 بولوامداردمولقاع (دجانب میهارا) یدلبا لاةتنا ه «رامالاراد

 ه د هب رش عماج هدنرلنوک نیناو سجخ ید ر دبا طایتحاو مزح ه دنروما
 رلردلءا عاعسا نب راوکش كراهواظء بوروک ینا ص كملخ بور وت وا

 یداسفو ینب با رایدردا تنواعمو ترصد بو دنا تج م هن رالاحو
 ا ردو یدزرولکر ار دیک لاسو نیماهدرااوب ران اب راک یدروعک ن دلت هل
 هساوا عقاو هلداحرپ هد هتبس هک هل وش یدلیف ات نوصحو لّواعم هثلحاوس

  rlهسوسو یدرولوالصاو ه هب ردنکسا هد هکر ربخ ندنرب رب بواب

 وړپ ن دنمانایناللسا ب ودا تع زع هفب رش محو یدلبا انب روس هنب رهش
  ESEدهز هرم لاکو ید-ابا ملتو در هناععا یاہشا نانلا

 كللارادینا بودبا اس نب رهش هداقر هد ۰۶ و یدایق راهطا عروو

 لادح هلا یک احصع ه دک دا تع زرع هقب رش مج یدندناذاحا

 رسم جج مه و ارغ مه ب ویک ندناو رص ود ن وسلوا مساو عارو

 هل اب و ی دروک اور یکنک ندنرز وا یس هرب زج هیلقص وید نوسلوا
 بت نر رکسع بوراقیح ییهحساو لاوما نالوا رخ دم هدنسهنب رخ
 لاع رب ه دنزرط رادهاز ه دنح رات ۲۸۹ بودیا تکرح هرکص ندک دا

 هاسهر رج هلص ها هیدسندنا یدلوا لخاد ھن رهش هسوس هلا كروک

 هصنوماراو تم رلبا جاقر یدل | راتینع هیاهن یب وررهش قوج بوراو
 هرزوالاح لوا ی دلبف ع وطعم هحارخ نی رهصنو مده راذیلخ ۲۸٩

 رنک ایدلوا توف ندنض رم برد ها نوک رب نوا هت رخآ یسهدععا ید

 ناسکسز ویکبا نالوا رهاظو بسانم نکل ردهرزوا لاوئموب « د راوت

 قاغا دقعو لح بای را نالوا « دلا همهب ردعلوا هدنس هنس قلا

 هال تعالس ی رکسع یهللادبع یابعلاوا نالوا یدیفح كلا بودا

 هناورمق هبا توات یتیم كيهاراورلدتنابصذ ك هن رارزوا نوحما لاصبا

 قاطانسح هبت رم لاکردشلوا هنسشب یرکب یتدمرایدننا نفد بوروتک

 DY ی ی تا



GND 

 هدنب رق ترهات بواوا دافشو عيطم هر ودنک هيه رفادالب یدلوا نیڈناح

 یاباهولادسعنب ِ هد ۰۲۸ ی دسا روسل ودد هیساعو ان رهشرپ

 اک | ی وما هدک دتا رب رڪ ییفیک هبیوما هدسا دنا ب و دا رانا قارحا

 هک ربد نیخروم ضعب یدلبا لاسرا نوتلاكيزوب هدنس ه)ا2«یمدخوب
 كس هلاراکر فاو یهالادبع ندڅ یس هداز ردار دو

 شد یدانا رڪسلو 5 یرالح رفاو هدنس هر رج هیلعص بودا لاسرا

 توف هللا دع ن دج هد ۲۳۷ یدلبا بصا یاو «رال لوا یتا دم

 بوراویخد لوایدتا بصا ىلضف نب سابع ههر زج سابلاوبا بواوا
 بودا حة یر رهش لو یربغیخد نب ره هناب رصف نالوا هرب رج كالل اراد

 ےھارا ودا) لغوا هنن رب وتوق ساملاوداهد ۴ یدلا رلتونح جت

 قوح هتفاوط یرکعو هلماعم نسح هیاناعربولوا نیشئاج  (دجا
 نادسلکو شانطلومقرو هدنر اد هیقن رقا هکر اربد یدلنا رلئاسحاو ماعنا

 ه دعب ردنساعیا ر وهظ یش ردکمرب ه دننامز ردشعا ان نصح كی نوا

 یدلوا توف هلاق نوک چوا نوا هم رخآ یس هدعقلا یذ زوقط قرة زویکیا
 ( هللاهدانزدجعوبا) یردارب هنن ر ردْشلوا نوا و هستم ید یادم

 هرکص ن دتکر ح «رزوا یروط یردار نوک لا و هنسرب بولوا نیشااح

 رداربهن رب وتوذ یتوک تنس هلاق نوار نوا هنن رخا یسهدعءااید ۰

 هرتسلا نسح لقاعو تيدا ی دل وا عاق (دعهلادبع وبا) یس هداز

 رل دتا الینسا هنعضاوم ضع كن دیلعص ٠ ركه دش امز نکل یدا مدآ

 واد رک ضرا هدب رغم ردخشا ان نوصح هه هدنلحاس ارد حد دوب

 ین آه تنش یاقق شف زوآ ناو لا دف
 یراصت یسلاهاید ا هدا یعسآ بولوا عفا ورهشرپ هدنرانک ابرد هدتالو لوا

 تودنارفساکاهایحیسوادازا كيلغا را دا لکد ندن-موڈ مود نکل بواوا

 یدب زر نوف-اخ هدنتفالخ لکوتم ه رکص یدبا شع هلوا با رقظ نکل

 دسهگ مان ماس ن حرف هرکص ن دلا ی دایا حق یتیال و لوا بوراو
 ماراو ثکم هدرلتالو لواو یدآ جد هع-اق ترد نوا بولوا شناح

 هاجر قوا دیسلقت هب و دنکك لاع لوا هنفر ط یسلا و رصع بودا

 هدنس هنسر زویجوا هرکصیدلیق ان فب یش عماجربهدناو یدردنوکب وتکم

 ۲۶۱ دجیسلاو هیش واد دتا لتق ی ودنک دودا نایصعیرکسع



(TED 

 مرج الفرلیدبا نادرکور ندودنک قاخ هلغلوا مدا وخدب هللا ةداب ز ارز

 یهدفارطا هرکص یدزوب هعفد هصنیهالا ۃداز بودیاالیتسا هدالب نکا

 . رلیدتنا الیتسا هکلام نالوا ه دنراد تګ بودا نایصع یزنک اید كرلکب

 هروصتبولاندنلا رارکت هللا:دانز نکل یدلا یتاورمق بولکروصنء هرکص

 هرکص ی دنا دار كمروكن دعلق ییسلاها نوح ا ی را ةدلوا نیعم

 مده نب روس كناو ریفو یدلیا وقع نی رلءرج هللا یرلغا تعاغش اهم
 یرلپلان کدو سف قحا همنلا كهللا ةدان ز ندنکلام هیش رفا ى دابا

 ناصعیجد عفان ت صاع هدزومطزویکا هرکص یدلاق سلبارطو هوارسو

 رب رب زالوا هد هوازن بولیعص هللا هداز یدلبا عج مدآرفاو هنشا تودنا

 یرماع بولو توق هلکلکدادما هاو ندرلنا ی دلبا دادتحا ن دنموق

 طض بوراو هب هیلوطق رماع یدلیا لتقمدآ قوج ن دنرکسعو یدزوب
 کی یکلالاتارفلا دسا نالوایسضاق ناوربقهلا ةدانز هد ۲۱۳ یدلبا
 ندان رد هلآ رکسع رادسعهرب ر دیفلأن كنا باک مان هیدسسا ه دیکل ام هتف

 یلیصفن هدیغآشا یدلبامخف نس هر :ج ه هلقصو یدراو بودیا لاسرا
 ه دنسارا روصتم هللا راع مدق» هتسرب دوخاب هد هروب ره هنس ردکح هلک
 كنا و « دنط روصنءو هنفارطا سنوتو سنوتماع هکیدلوا مقاو عازن

 بو زوب یروصتمرماع ب و دا كنج هلب رب رب یدیا راکلام هنسلاوح
 ریزو ی دلبا لتف اربص هل هلا نودج یشادنرق بوئوط هرکص یدرحاو
 مدآ هنفرط هللا هدا ز روصنمون هرکص ی داوا كالام هد الب نالوا ه دنتسد

 ˆ ناها بویعا یدصت هکنج هلرلتا هلبا یرلعا تیدوبع راهظا بور دنوک

 هرب رج نالوا هرزوا تلا هب ودنک هللاءدا ز هدرکس نوازوکا یدر و

 هدنب رقدوهبلا هنده هدهرب زج بوراو کیدردیون رکسع دن رزواربنع یک اح

 هرصاح هدسل وڏ ینا توراو یدلیآرارق هس وت بواب زود رثع ربدت | کنج

 رایدتا لتق یبهوک قوج ندنسلاهابول آ یرهش هرکصرلیدتب| قیضتو
 و کر هم رک هلکمر, و ناما هللا ٥ دان ز هدعب ىدا رارف یس هعنو
 ی دلوا توف ههآ ةدان ز ه دج وا ی رکی زویکیا رلیدشا تدواعم هن رلناکم

 یردار هنر ر دشل وا بیرف هب هتس کا ی رکن یر اما تدم

 هرکص ندنراما یآ یدی و هنس یکیا بولوا نیشناج (بلغا لاقعوبا)
 (دجش سابعاوبا) یردارب هرزوا حصا لوق هن رب و توسف جد لوا

 ا



(CST) 

 رلیدا عبا اک | ی دالب هیه رفارکاو ناور ی دنوق هنسارا هیساع هلرآ

 ناب رج برحهدنراارا هتسرب لماکبوکح قدتخ هنفا رطا هسا ع ےداربا س

 لامو هن نخ رفاو هنفرط مهار قوا رادربخ ندعو وب دیشر یدشا

 بواک نالوا یرکسع كن هبفاخ بودرعاح لال د ےھارا ایدز و

 ركع یهدنشاب كنارع م رج الف ی دریدتیا نالعاوید ن وسلا شش

 لکا موعه بواوب تص رف ےھاربا ۰ دانا ل وا ی دلغاط یر ڪا

 نک اس هدناههاواتوف مهارت بوراو هبازو یدایا رارف هرورضااب نارگ

 یدلبا لستق هرکص بو روتک هلبا تااعسایتآ هزلادبع یلغوا هدعب بولوا
 رهن ه دهی رفا هک ندقدرحاأق ینارع هرزوا حورمشم هحو مهاربا

 یتراما تدم نکی اهدنشان شبیلآ هدنس هنس ۲۹۹ هلیا هجو لوا بول اد

 یلغوا هنب ړبولوا توف ےهاربا قجآ وا نوک نواویآ تردو هاسیکیا نوا
 یدنلو هدسابارط هدنتفو یتوق كن رد یدلوا نوشناح ( هنیادع)

 هن رارزوا یهللادبع هل ایعارت اس و هللاةدانز یلغوا میهارا مدقم ندنتوف

 هتف رط یردار هلا هدابز هت افو دعد هلکع | تصو هرزوا كعاراتخا رهآ

 یدلبا سولج هل راما ماقم بولک هلا ورید نیکعا هدافا یرابخا هلدغاک

 بولوا هرز وا تحارو نمآ قلخ ب ویا وا داسفو هتف الصا هدشنامر

 ر دشلوا یا چواو هنس شب یتدم یداوا توف هدنس هعایذرب زویکیا
 ندا ملص یدلبا عضو فیلکترب هنب ررزوا ااعر هکر دشلواوب یوم بیس
 رادتمر ه دنا ید كنهلظملوا یدرارد ع نن صفح چا هک هسکرب

 نوک شب و یدتنا ثادحا یی هلطملوا بویللوبق نکا ی دلبا تعصت
 هدعب یدلبا تافو ن دنا بول وا ادب هراب رب هدندرآ یغالوق ه دنرو رح

 رلیدلوا لابلا هف ره قلخ « دنت امز بواوا نیشناج ( هلا ةدان ز) یردارب

 مانغ هاو رل.دروا نس هر رج هی د رس بور دنوک ر کسع هلا اود هرکص

 زویکیا یدلبا رلمرکو فاطا هت هرانا هها ةداب ز هدنراکداک بونود ها

 ج و رخلهس نداز نالوا فورد« ويد هبلعصاا نا ه دنس هنس ی دع

 یدلبا هرصاسح یب رهش هجا بواکو رادترکسعرفاو بودا نایصعو

 نایصع بوزو یتا بودا لاسرا رکسع رادقم و هم رزوا كلا هللا هدا ز

 روصت» ه د رکس زویکنا ه دعب رایدروگ ن رهن یرانلوا رمصم هتب رزوآ

 رلیدعاعابنا اکا رازکسع رسو رکاسع کا بودا جورخ هدساوت ر صن نإ



 نی مهار۱) ۷

 نلاقعن پلغالا

 ن دابع ن هجاقخ

 نبثرنب هللادبع

 ن, دعس ن نارح
 هان دب ز ن كلام

 ) یم امتنا

 كيه ارا )

 ( ی رالغوا
 هللا دع سابعلاوتا

 ِ هللا ةدا 2

 دم س اعلاوبا

 *؟تلغالا لاقعوب |

 ( یرالغوا دجح)
 »حس ا مه ار اونا

 * هللا هدا زد وا

 (یرالغوا لدجا)

 هنلادبعوبا *ےھارا
 دع

 (یٰلغواےھارباوہا)

 سابعلا وبا هلل | دبع

 ییغوا كهللا دبع

 هللا : دانزرمضم وا

(HY 

 طرض یتاوریق ب وربچاق هلبارط یدو یدلک بودیا حورخ متنا
 یدلآ یناورمق ندنلا كمامت بولک هلبا رکسع بلغا ن مهاربا هرکص یدلیا

 یدتنا توعد یلئاعم نایدردنوکر بخ مهار یدرمحاق هوتی ودنکو

 یدلبا هرصاح یا ته دذ وتیدراویسو دنکب ودیا ملسناکا ورک ی رهشو

 كقلخ هرکص ندنایدلصا هنتف بورب و نام! اک اےھاربا هكا ناینسا مات

 ندرص ءو بلطیتلاا هی رفابوزاب دغاک هنفرط دیشر ھارا هلبایاریا

 هرکص ندقد)ا یولا كب قرف ناک نوا ق راصع هیقن رفا هنس رھا

 ده ءن هرزوا كځا لاس را نوتلا ك رة رق هر هن نخ هنس رهب یس ودنڪ

 هعره كع ږا هر اشسا هلا تلود ن اعا یص وصخ وب دیش ر ی دلبا

 هیهیش رفا هدنمرحم ۱۸۶ هلکعافب رعآ نتناددو تبافکو انت هبت ملاک اکا

 یرلتدمو یراتدء كلغاونن (فرحیفکبا) یدالوا بصن یلاو
 یرابسن بولوا هوک رفت ینانوارلنوب هدنرکذ یرلطارقناو روهظ بسو

 نسح هلبایر هفناط الاعرو یرکسع یرروهظ ببس (۷) ردهرزوالاونعوب
 لاک هتسهناسقن ذاذل كهللا ةدا ز نالوایرارخ|یرلضارقلا بسسو هلءاعم
 رونمیراادتسا رد هدنرک ذیلاوحا كيلغاون (دصعم) ردشلوا یک املا

 ترد ناسکسزوب هرزوا حورمشء هجو بواوا ( باغا نب مهار )
 نایصع هدیشررا سوی مایدلوایلاو هر هیت رفا ندنفرط د شر هدنهرګ

 مان هیسابع ه دن رق ناوریق ب ودا مهطت تکو ین یرلناوا ه رزوا
 دسکا مان سیدج هدسنوت» دعس هنس ۱۸1 یدلبا لقن اکاو ان رهشر

 بوراو یدردنوک یدلخم نب نارعهن رزوا كنابلغالانا هلکعا نایصع

 یدلوا لخاد هنوت بودبالتف مدا كب نوا ندنرکسعو یدزو یسیدج

 كبلغالا نا یربییبورخ كنب ولعلا سد ردا ه دب رغدالب *یصاقا هدعب
 نروک تب روعاهلج كو ردا بولوا تالاس هب هلیح قد رطقشأ وا یعوعس»

 باج هتفرط هلبالاسرا رادغاکو ر هر ده نفت مار لولهب ن دهب راغم

 راجان ب واوا ن اث رپ ی ج جاوا ادج ن دس ردا ل ولھب یدلیا
 یت ارق نالوا هلبا اسو هبلع هللا یلص هللا لو-سر بودیا اجروقع ندی*ارا
 یلاحو لوبد یت-اجر بلغالانیانیکعا زاب نسهمع | ضرعت هندیالوو رک ذ

 هیگارا ندیش قجزارب نارع رکذلا قیاس « دعب یدلبا كرت هنن رزوا

 ناورقویداک بودیا عج رکسع رفاوو یدلریآ ندنناب بولوا كانبضغ



(HD) 
 هریک ب ورح 1 داہه ب بودنال اسرار ارکسع دوود هکر هرلنا دن رب ییا

 یدکن دعلف مدآ هباهدی ل دنرلماو م رهنع يود رر هرکصادنعوقو

 ی دلوا تو در هدنناصهر شک زوم دوا ی داوا فرطر هو لواو

 یالخعسا هتءاقم ی دواد یلغوا ردشلوایآ ج واو هنس شبنوا یتدم

 | یردار یلهلا نی هصدقن ماحب حور دیّشر هد ۱۷۱ هرکصیدناشع

 ر ول مه ی « داز ردار تودنا لاسراو بص) یسلاو هفت روا لما ەم

 تواواهرزوا تچارو نما قلخ هدننامز یدلوا هیاور همد 5 دواد

 دیسر ه ر ی دلوا نود هدئا یردار و تود ۰ درد شع زود و دعا

 داوا بصا یلهلارمصا ن باح ن دنفرط  Eحور دنر

 ل وصو هر هیق رفآ ه دنم رک ۱۷۷ ب وئلوا بصا ل ضو یلبغوا كعا

 اح یا ی هریعم یس هداز ردارب هلن ره-ش رنو ل دنفرطو یدلو

 لا قاخ ی ی دابا بصا  NENلضو رادتا یش ت ويه هدرا

 هژءایعاا ینهریغم تب 9 دا نایصع یلتسوت هلکمع ا عاعسا ید رلتباکش

 بصنرما یدوراطان هللادمء هن رارزوا هر کر ردراهبح ندرهش

 لاتسرا رکسع هن رژوا كرلنال صف یدلوا 3 رفاو هنشاب را دتا

 ییضفو ذخا یناوربق بولک هرکص رایدزوب یرکسسع یکیدردنوکی دلبا
 اضر رکسع هلک التف صف دورا اوبا « رکص رابدناربسا هلبا یعاہتا

 لوصو هنعمل دیشر رارمخ وب راب درمق نب زرار و یدلوا ادب دف تویعر و

 یدابا لاسراو نیت نوا عفد یراهنتف لوا ییبعا نا هغره هدقدل وب

 بولوا لصاو هسلبارط هثره یدشوق هجس هلی یدییاسوم نب ی و

 داک هناورف یک  SAE 6راحات هل او اه دوراح نا ب ودنا

 هناوربف دره هدنلوالا عج ر زوةط ش زوب و یدلبا نای او میلست یرهش
 هدنفرطان رد كسابارط هد ۱۸۰ ی دلوا ف رطر رهنتف بو مک

 هنفر ط دره ه دش الو باز بلغالان 4 یدلبا ان نیرو نالوا

 هر یدلبا ات هل  Eبلاط هلرع هکرهن دف التخا

 بصا لاو هیهیش رفا یییعلا لتاقم نب د هن رب و لزرع ینادیشر هلذلوا

 یدابا تدواعم هتهدخ كلدیشر هعره بولو! لوصو هد ۱۸۱ یدلبا

 ماع هك وت ب ول وا رفت ك دودنک قاخ هاکمعا ترشاع» نسحنکل

 ( CYیر (



(°۸) 
 لاسرا هعس هاب ځد ین ېلغاو هلبا مدا كيب یللایعشالان دمحم نالوا

 ندشکم نامزرپ بودا رس ییهیقب رفاو لتف یبراوخ ب وراو ی دلبا
 هرمصم توغارب یی هیعب را هلا یر ۶ حورخ هن رزوا كلا یرحسع هرکص

 نا بلغا ) نالو | یدج كبساغا نب روصنم هرکصادا یدنک

 هبهیسقب رفا هدنل والا عير ۱4۸ ( یی ىم ا ةجافح نب لاقع نب ملا

 دجش بولوا ن دراناوب هدناسارخ هليا )موا بلغاوب یدایا بصن لماع
 ر وشنم هد ر و نم ځی رات هرکص یدبا شلک هیهش رفا هلبا ثعشالا نیا

 ثیکست یتسهنتف لرکسع ب واک هاو مق « دقدلوا لصاو هب ودنکت ااا

 توج رفاو ه دوت بودیا ج ورخیدنکلابرح نا نس>ح هرکص یدلیا

 یدلک هناورمذ بونودویدرجاقویدزو بوراو هن رزوابلغا هلک عاادي
 رارکت یدراو هنپ رزوا ناوربق بودیا ادییرکسع رفاو هنب نسح هرکص
 بوزو نسح بواوا مدفتباثرکسع نکل یدلوا لوتم بلغا بو دیا کنج

 لتق لوا ندبلغا هدرک زعم کرد یک یدلوا لوتتم هدناو رایدرحاق هسنوت
 نامزیرادقم هنسیکیایتراماتدم ردشلوب عوقو هدیالازوب هعفووبیدنلوا

 بصل لاو هب هیدن رفا ی یلهل | صفحن, رع رذعج وبا روصنم هدعب یدلوا

 یدباراو یسولتآ ز وشب هدنن اب یدلوا لخاد هئاورق هد ۱۵۱ بودبا
 هدعب یدلوا رارقرب هرزوا لاح لوا هنس چ وا بود:ا طب رو طض قلخ

 ندفرطره قجلوا هئاور هبانب ینب روس هنبط هلبایرما روصنم هد ۶
 لوختم هاب هدهثنط بوراو هرکص رابدلبا الاسا هد الب و روهظ حراوخ

 لوغشم هب هعفادم هلدا كنج هاکو هلیح هک یخدلوا رلیدتنا هطاحا یرعنکیا

 یردارپمال هن رب یدلوالوتقم هد هروب نه هنس هدرهکر ءم لوا تبقاعبولوا

 ین راد هیق رفا راسو ناوربق یوق جراوخ ,زکبولوا مق رحکنیدج

 هدقدلوا لصاو هروصتم ربح وب ىدملا نصح هد هشط دیچ رابدتا طض

 لاس را هليا مد كيب شیب هرفص یبا نب باها نب هص بق نب متاح نرد زب
 یصنر كرابجراخ تقواوا هکیدلوا لضاو ههیقب رفا هدشب یللازوب یدلبا
 هدارشگو ه دغاط یار ی دزوب بودبا هلام هارلنا د زب یدبا عال اوبا

 كلمو یدلوا لخاد هناوربق هرکص بوروک ن دحلق یبجراخ ینیدلوب
 هرزوا ولس نسسح سانلانیب بور بڪ هنر ریعسل ضب مات هیقب رفا

 یزاوهلا بوپا یراسینر یدلکهنکرح هموګزو هدباز هدعب یدلیاتکرح



(SND 
 لاسرا مدآ هر اجرا دبع قعلوا هتیلخ روصنم ی دل وا تصرف دصرنء

 كانصع نجرا دبع ی دتسا لام تویاوا یار هر هب دهو ةبطخ کلا و

 سایلا ی دتا طاعسا ن دهطخ نرلعساو نادرکور ن درایسابع بواوا

 یردارب رکیدقاغتالا دعب هلرایضعب ندناورق نایعا بودیا زاها یصرفوب
 رب دتنا لق ب ول وا لخاد هنس أخ كل اجلا دمع هلبا ثراولا دمع

 هد هس رفا كئاجرلا دبع بولو 2 وقو ه د: س هلا ید ۷ هعقو و

 ه دتنوت بیبح یلغوا كن اجرا دبع ی دلوا یا ید و هنس نوا یراما

 هاکناو رابخا یعیدلوا لوتعع كن ردب بودیارارف هنفرط نارع یسهجوع

 هب را ا دعب ویدلیا قافتا هرزوا كخاهب راح هلباسابلا نالوا یلتاق كنب رد

 هر زج و هر وةطص و سلوتو كببح تالو هوارقئو هللط_.قو هصقف

 ه دنسدنس ۱۳۸ هرزواقلوا كدالایرادد هبق رفاریاسو كلارعیرلتالو

 تو دنا ل نلارع یردآرب سالا رکص رال واد زر

 بور دنوکر بخ هنفرطروصنمو یدروتکه ره ةضبق خد ینتیالو سوت
 هلبایس هجوعو یدلوا كلام بوراو هسوت بابح هدعب یدلنا تعاطا
 یدتیا ط.ض ب وراو هناوربق راک.سو د رج باح ه دعب یدلیا كحزارب
 رلد دنیا كنج بواک هن رزوا كتا سالا هدعب یدلوا عج مدآ رفاو هاب و

 لتف سایلایداوا كالام هتک ام هیق» رفا هعزا الب بییح تولوالوتتمسابلا

 رثدتا دادتس اند هفناطرب مان هموت زو ن دنا در رب و رارفیژردارب هعتاوا

 نولممان ليج ن مصاع یسنر كن هلبق لوا یدراو هن رژوا كرنا ببح

 هدالب هعتو رابدروجاق بوزو یب>یدردبا توبن یاوعداشاح بولوا
 یرلعهاج بودناربسا یتناوسنو لتفاجرو ذخایخد ینآ ورمق بودا البتسا
 ید هعفدرب بوشپ ربا ن دندرا كبح ه دعب رلیدتبا روخآ هنب راریکراب
 یس هلبق هموګزو بولوا نیعم هببحیسلاءا یغط سارواهرگصرایدزوب

 یدلوا ما دما یبا تالاادبع هن رب یدلوا لوتقع صاع یرلسنر رایدزوب
 راهظا هد هی رفادالب لا و یدلءا لتقینا کاللادبع بولک هاوربق ببح
 ع وچ ی دلوا هیضانم یرلتموکح هد هی رفا كسحوت ب ودنا داق

 بودا روهط یراخ مان باطل اوبا هدعب ردثلوا هتسشب نوا یرلتدم

 بوروک ن دحلق هلبا یابنا هلاب یکللا دبع هد ۱۶۱ و یدلکهناوربق

 یسللاورمصم قجلوایوع-*لروصنءراربخویدلوایلوتسمهنب رادد هیقب رفا



۹1 
 هرکص رلیدتبا لتق نی رارداهب کا كنموق ب رعو ی دلبا هبلغ یعوقرب رپ
 ضاعن, م والک ه ر و لرع ن د هی رفا ییاهطا نا هفیلخ ماشه

 نکل یدلیا لاسرا ب وشوق رکسع رغآرب هاب و بصف یییربشقلا
 برعرکسعو لوتتمهلبا برع یاسر راس هدکنج هليا یعوقرپ رب موئاک
 نلوتسم هدفی رفا جراوخ تودنا رارف هسادنا قويا ةي راب داوا مرهنم

 بولک هدنسهنس ۱۲۶ ی دردوک ی هظاح رارکت ماشه رابدلوا

 هدعب یدلیق مرهنم نب رکسعو لتف یییرانطا ةشاکع هدنن رق ناورمق

 زویجوا هدناب كلدحاولا دبع ید-شوف وط ید هلا یبراخ دحاولا دع

 لتقف یدحاولا دبع بودا هلع هل ط:> نکلیدبا راو یا كي

 كنج یفکیا یدک ندعلقمدآ هیاهن یب ن دنموقر رپ هدهعفد یکیاوب و
 كنج میظعندو ۾ دنرااد برق بولوا هدلحمان مانصا هدنب رق ناورق

 ردشمک ندهلق مدآ كب ناسکسزوب نوک لوا ندرلب رب رب ردشمالوا

 یکنجنالوا هدمانصا هرکص ندنسارغرد هدن رلکتح ترعدعس نثیلیح

 دیعا تب « دیتلا یم رکیزوپ كلذ دعب یدربد م هرز وا فست همکیدمروک

 یدلبانایصع هب هل طاح بح ننجرادبءنیفلوا یراط لالتخاهنتلود

 باتجا ندکعیا كنج هليا یرمغ ن دجراوخو راک هلظنح نکل

 سد یدتک هن راد ماش بوعا ی دص هر هلناعم هاکنا هوا هرزوا

 هتعاطا یدنکق لخو الیتسا هب هیقبرفا دالب راسو ناورق نجرا دبع
 لوایلاوتلا لع هتسیدهد ااو رابدلی الامال هسوک قوح بودنا توعد
 روهظیبراخ هکر ندر رب و برع دبی داوا نوعاط مظع هدکلام

 سئو یسالا یردارب هدعب یدزو بودنا هلئاعم هارانآ نجرلا دع هلکعا

 یربغیدو هیلعص سالا یدشوف رکسع رادقهرب هسا بودیا یسلاو

 بویل زوب یرکسع هدر رب یدلبا ذخا مانغهعن بودیارفسس هرهو_ زج
 حاقس هدعا یدلوا رارقر هعلوا ضرتنم اود هیمایب هرزوا لاح لوا

 یدوقوا هءطخ هتعسا بو دیاتعاطااک | نجرلادبع كح د اقترا هتف الخ ماعم

 رانا نچرا دبع رایدلک ه راد لوا رادسیکرادقهرب ند هيما یب هرکص

 هوس ندرانا هرکص رابدلارق ندرلنا یراردار و ید نک ب ودیا مارکا
 كسايلایرف كن ر كلرالوتتم ید روک ندڪلق نس هلج بود سحدص

 ساب ابودیا قاقش یاعلا هنب رارا هللا نجرلا دبع یردارب یدبا هدنحاک



 یر
 O ۷٤ هلک ود د هش هدکنجر تواوایاو سقن رهزهدننامز

 یک هکیدتیا راکنج قوحو یداوایلاو یت اسغلا نامان ناسح
 هندالپ هیقب رفارمک | یم وقر ر تقولوا ار ز ی دا هنم وفر ر یت اوزغ

 یادتا بولوا یربهاشداب ت روعر مان هنهاک ك رانا یدبا راهرزوا الیتسا

 دصرتم هنس شب ب وروطوا هرکصندنا ناسح ی دزوب یناسح « د رما

 یدزو ید ه رکصا دکنح ےکع بو روک نکرادت ماعو یدلوا تصرف

 کک هناعا هرلنا ناسح هلا یرلعیا ناسا یوقر ر یدلیا لتقف یبهنهاکو

 مالساند هدنسارا یس هش اطر رب هرکصادلوک لوا یدرب و ناما هلطرش

 مح*هدنلا ناسح ید هءذد یعجوا هیع رفا س ی دلو راشدناو ع ويش

 یدلوا ه دادرارف ع زانمالب لد هنتافو تاللادبع هدلاورق ناسح ب ولوا

 رلرضء یدل- لاو هتالو لوا ی رمصا نب یسوم هد ۸٩ دیلو ه رکص

 هکردناو مه نیز رعلا دبع ن دیا بصا یلاو هی هیقب رفا اسوم کرد
 ربدقترهب ی دنا لاو تق وا وا ن دقفرط تاللا دع یر دار ه درصم

 هداهح و ارغ « دفرطر یلغواو « دفرطر ی دنک » د هی رفایسوم

 ندنموقرب ر بوروتک هربنهل هضبق یب راد هیقب رفا لاب تسقاع بولوا لوغْشم
 یسوادازا كنا ات هللاو یدلاق ض راعء « را ودنک ن دن_سهفناط مورو

 نامزهکابودبا رسم نف كالو سادنا هدنرالاهللادبع ىلغواو قراط
 فالتخا تركه رکصو ی دلوا ال صو العو ایقتاو ایل وا ام دالب لوا
 ٩۷ كللادبع ن نایلس هدعب یدناوا ع زن ندمال سالها ؛یدبا هلییسح

 هدعبیدابابصن یبیشرقلادی زی نب دم هتل رب و لرع ییاسوم ه دن زات
 لاو یهللا دع لا هب هیعد رفا ز زعلا دبع نا رع ه دنس هنس زود

 هدنن امزكنایموقرب رب هاب بواوا مدا یحاصقاخ نسح یدنیا بصن
 هللا د.ع یسلاو سم اعاس ماه هدیدب نوا زوډ « دعب رلیدلوا نالس*

 هل هلکنا هدیع ینا ن بدح ی دنا بصذ یسلاو هیم رفا یاهبا نا

 هنب رزوا باح انا هدمبیدلیاذخا راتعنغ هصن بودیا رارغ هعن بولوا
 مدآقوج ن دنموقر رب هنشاب و بودبا ج ورخ یراخ مان اعلا ةریسم

 بهذع ۾ دنراد هدب رفا ی در و هغدغد مظع هالا نا تواوا عج

 نیدلاخ هثی ر بولوا لوتعم هرمسم هدعب ردشلو ع ويش هدنفولوا حراوخ

 بواواعقاو هیظعبورح هدنسارارب رب و بردتسب یدلوا معاق یان زاد ج
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 كن 4م ءاروینوکس كنافو یعتف تنم یظفل هب رفا هکه لوا ( مولعم)
 هدنلاهرکص ندناینوکس كفاقوینوکس كلا ول هط۶# یکیا هدنتلاو یرمسک

 كنءمه هی رفا هکر بد ناکلخ نا رد هلبااه هدنرخآو یعف كلاب ول هط ةن یکیا

 كفاقوینوکس كنا وا هطن یکیاہدنتلاو یرمسک كناروینوکس كن افویرمهک
 برقع لاح ه6! رد هلبا اه هدلرخآو یعفكن اب ول هطقن کا هدتلاو یرمسک

 ردل ٤شم یراب وک ق وچو راهبصقورارهش هصن هکر دیتا كتالور ندنرات الو
 نکیاهدنلا مالسالهارد هدنلناوایجد یرا دعمر هدنطسا وال راددبرغیغوج

 یصقو ةسوسو برغ سلبارطیرارهشروهشمیدنایرهشناورمف کلم اراد

 هصققو هداق رو هلطبسو هجاب و هوب و سباقو سقافصو هدهمو دجا
 جا دعب یدیاسنوت یکللارادمدقم ندر در رهشیریغیخدو سنوتو
 ترمضح هثرادد هی رفا ادا ردش وا یهاکتخت كن هيم السالو د ضع؛ جد

 سابارط ب وداارغ صاعلا ن ورع نالوا یسااو رصم ن دتنفرط رع

 نالوایسلاورصم هدنتفو نا ترضح هرکص یدک هجارخ یتسااها '

 قوجردشنلوا رکذ هدنلحم هکیدتا رفس حرس یا نب دعس ن هللا دبع

 تقولوا یدلیا ماراو ثکم هدناهنس قم رب یسودنکب ولا لاوماو تینع
 حرم یا نا د دعب یدیا عاحرمجرج « د یت رفا ندنفرط یرصیق مور
 بصا لماع یعا ن هللادع هرهیقن رفا ناعج ترضح توراو ه رصم

 رثناک همالسا ندنسلاها هيس رفا ه دنس هاتف ناعع ترضح هرکص یدعا

 هدب راد تا نایصعو لتق یعالسا لهآ نانلوب هدنرلحا بولوا دتر هلججاب
 هک دخن هب واعم نالوا لماع هدرمصم قعلواهدادرارف هدر واعم تلود

 سدیدا حد ین دیش رفا بوراو هد رات تلا قرف رارکت بودیا صا

 یدلیا نیت یلاو ندنفرطیعفاننب هبقع هن رزوآ كنانایفس یبا نب هپ واعم
 هدنح راتشب یلا یدلیق امالاراد یناو انب قیرهش ناورق بوراو هبعع

 جد لوا بولبق لاو هنکلا م هش رفاو رصم هللا ی دلم ن هلم

 هبهبقع رجاهلاوبا ی دا ل اسرا هی هبغ رفا ی رج اهملاوبا یس ولدازآ
 تدواعم ینا هنب یخدلوا کشت ههب واعم بوراو هبقع نیک هلماعء دب

 دب زب و توف هب واعم بولازوا شيا هرکص یدلیا هدعاوم هرزوا كمر دتیا
 یکیا شعلا یدتیا بصف یلاو هیهیقب رفا ییهبقع رارکت هدقدلوا هفسیلخ
 كاللادبع هدعب یدلوا لوغسمم « داهج بوراو هبهیقب رفا هبقع هدنحت رات

۹ 



۱ ( ۲۰۳ ) 

 هرکصتدقدل وا اله هبط رھ ج هنس ىکا هدا یدردا تموا هژس

 ب والف یزاغ هد هعلق یدلوا تو ن کی جګ درد نوا كنمر خم ۵۶

 (هها لع لکوتم) یس هداز ردار هذ رب ی دنلوا نفد هدیسفندهشع

 دلوتم هد ۸۱٩ ر د ر یھا سرب یس د دلاو یدلوا هفیلخ هلغلوا دهعیلو

 هد اح یداوات وذ هدنیلس سها یذ ٩۰۳ و هفیلخ هد ۵۶ تولوا

 یحاص نسح قلخ و لّصفو ع لها لکوتم ی دابا دمع يلو لغ وا

 ( هللا كسعس) رو یدهع لو هن رب یدیا مدآ بولقلا توی

 هرزوا داتعم بوعیح ه هعافیسنرا كنتو ی رد ی دلو! هةياخ تبوقعل

 هدنتفو ی داوا هناور هنس هن اخ هلبا یعاا ه کصذدقدلوا ماست تعب ما

 هل ر وب نم هکر رد هلا بحاص یدیاواریخ ن دنس هلج كسا,ع نب ناناوب
 ك نو دیا حة یرصم مو تک اه ملسرهاق کالم « دتفو یفالخ

 لاح بو دا مارکححاو ید یک لعسم تف ولوا یدشر ۲ لا

 دهشع تولوانوف هدنسهئنس ۹۳۷ هدنترامایاب ريخ هرکصیدلبااعاهرزوا

 هنب رب بولوا توف تقلا لبق كد۶ کر ید ییانج نکل یدل وا نفد هد یسفل
 هدنشرات ۹۳۲ هدنن امز كلوب ویدلوا هغاخد (هللا لع لکوتم) یلغوا
 هب هلق ید هدلویناتسا بودی اذخایلکوتمو مت*یرصهرادد ناخ لس ناطاس

 یدابا نییعت ینامتمهرد شعلا ی وہ وقالطا هد ۹۲۳ هدعب یدلباساح

 یبح ونامڪو رع یدلوانکاس هدنا دهاوا توذ بوراو هرصم لکو تم سا

 ند هت عع “صاع هنارخ كد هن رتود نیح یدرانا بوااق یرالغوا مات

 ردراشعت راق هسانرباسبویلوا مولعم ی رالاوحا كلذ دهبرایدیاراوخ هفظو
 یراترمضح ناخ ناعلسناطاسه دق داوا تود كس هک رد هلا بحاص

 بودا تفالخ هس ۲۳ یدردنوککهر صم هدنس هنس ٩۳۷ یتا

 یربندو راق و هکنوساوا مولعه رابداوا ضمن« هياكل سابع لآ تاودو توف

 رکذ نعورف كرلنا هد هرتف زکس نی زا دعب ردیلوصا كسابع لآ نانلوا رکذ

 هد دیش رفا هنر زوا دصمر و ناو نعرو (هرەف یکلوا) زردی

 لاوحا هیش رفا (ناونع) ر د هدنژرک ذ بلغالاوت ندا نطاسف

 كب-اغا نب و امها ناک هديا تم وکح ه دنا هجن دیا نطاس بلا نب و
 (فرحیلوا) رده رزوافرحیکاهدنرک د یراضار ناو روهظببس

 ردهدنرارکذ امها ندا مکح هدنآ الاجاو یعف تیفیک ك لاو یلاوحا هی رف)
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 ناطلس .دقدلوا توف یدرواوا راتفرکهرلن د هک نوا كمرب و شش

 یدادحا بولوارمطاح هنس هزانج كنا هلطباب تلود نایعا راسو قمعج
 یردار نر وبال یفالخ هودلق ید وا نفد هدیسهن دهش» « داب

 ) راد سا هفیلخ یا هشرب هلکعا تص و ( ههللاب نکس ۸٤٥١

 هدنفالخ بص م ههاوا توف هدنمرحم ۸0 بولوا هفیلخ « دئلوالاعس ر
 هس هژانح قع>ناطلس ردشهاعا دععیلو ییهسیکرب یدلوا رارقرب

 نفد هب یسفن دهشم هلبا یدادجا ی دریک هنتاا یتوبات ب ولوا مءاح
 ثكهاشدا ی دیا مدآ هريسلا نسحو تععلارثکو لاص و داع ر دشعل وا

 یردار هش ر یدرولس نب ردق بواوا یداعتعا نسح هیو رک د

 تعاجشبحاصیدنلوا تەب ندلکو لان زج اة اوبا (هقارماب مع اق)
 ناطلس هرکصندارجا یقالخ مساره تدم زارب ب وا وا مدآ تما رصو

 حج و رخ لابا قرشا هرکص ی دل وا اش داب یلغوا بولوا توف قمعج

 رابدتا نایصع هفرشاقاخرکسع هدعب یدلآ یذطلس ن دنا كلا بودا

 یدشود هتسادوسلیصهب ودنک ینطاس بولوالدکب هل ارکسعیحد معاق

 قل وا رارفرب «دقلهاشدا فرشا هب ںویم هراشب شدارب را هب زوزنکل
 تعلخ) بولک هبضغ عاق ی دلبا زاغا هکعا باتع بودروتک هب هعاق یعاق

 مدابا لزع ن دننطاسیسو علخ ن دتفالخ ییدنک ینیعب ( كتل رعو یسفن
 تودیاملخ ییدنک ادتنا ماتهکید د قیقلبلا نیدلا لع :اضقلا یضاق ی دید
 یناطاسبواوا عولحند رعایادتا و دنک سب یدلبا لرعین اطلس هرکص

 ءا هنطاغو كعاق لصاما و ر دلکد ربتعم اعرش یسعا لرع هرکصندنا

 یت هب هب ر دنککسا یتا سب یدلیا مک> هنفیدلوا ع ولخ كناروب ن یضاق
 نکیانک اس هدنابودیا  ۸٩۳هکر د هیقاقتا هب رغ یدلوا توف هدنسهنس

 یخد یسکبا بول وا راردارپ نب وال نوعتسم رک ذلا قباس هلبا مارو نم
 تب ول وا ع ولت ځد یسکیاو رایدش و د هنسادوس یییصح تئطاس

 كئسکباو رلبدئلوا نفد هلحرب بولواتوف ه دناو رلیدنلوا ین هب هی ردنکسا

 لالج یس ر هکرلیدنا شادنرف هللا یژرپ رب خدرلیضاق ن دبا مکح هنعلخ

 هل اب دجاس ) یر دارب هش رپ ر دنیقابلا مع یسیرب و یییقلبلا (
 فسوب نساحاوبا  ۸9٩نامزرب بولوا هفیساخ یتوکی نجوا كابجر

 هللا و دنک بول آ ها هعلق ینا م دعشوخ کاله هرکص بواوا هلبا یراردارپ
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 لیغوا هری ب واوا تود هد ۸۰۸ ی دیا مدا یحاص هعظع تور

 یس«دلاو یدلوا هفی-اخ لکوتلان ساملا لضفلاوا (ههاب نيعتسم)
 ۸° هرکصن دننوذیردپ هلْءلوا دهع لو رد هب راج هیکرترب ماننون اخیاب

 ۸۱۰ هدعإ ب ول وا هقیلخ ه دنن ام ز ج رف رصاتاا ناطلس ۾ دنن ابععش

 یسودنک ب ووا بص دضتعلا دوادیردارب هنی رب وعل « دنس ه ای

 رکس تشقاعو راتخا اوزتا هدنس هت اخ بوئلوا قالطا هدعب یدالوا سح

 هد هی زدنکسا ینوک هبنشراهجیبن-رکب كنس هرخ الاایداج جوآ زوتوازوپ
 هللارصانلا كلم هکر دشلواوب ىعلخ بس ردشاواتوف ندنص رم نوعاط

 ی دعیح هب هب راک هل لکب مان زورونو ریس ه دنرابد ماش هددس هنس ۱

 هلا هب هفیاخ نيعتسم ءاضفو ارا قعلوا لوتقم هرخ الاب و مرهنءصان

 رطضم هرکصندعاتما رفاو رایدلنا حاملا و مارا ود هليا ل وبق ینطاس

 یدلبا لوق هرکصذدک دلبا دیک ایت ای و دهع هلبا ارعا راحات بول وا
 بوديا ت دوأعم هنفرط رصم هلا نیءتسم ی د وما شرما سد

 نبط الس هایعتس حش نکل یدلاق بولوا لاو هدعشمد یطفحا زوروت

 هدننابعش ۸۱۵ تقاع یدرتوط هدنماقم هقیاخ ینیعتسم بوبعا یسهلءاعم

 یآیش قنطاس تدم یدتا علخ باس یی یییعسم بودی ۱ نطاست حج

 ظوفحم هدلبج هعلق هجشراو هنس هایذ ۸۱۵ هرکص ن دنعلخ ر دشلوا

 قالطایاسرب فرشا كلم هرکص بولوا سویح هدننادنز هب ردنکسا هدعا

 زاسحایهاقا هد هر ردنکسا یسودنک نکل یدرب ونذا هنسک هرصمو یدلما

 هدجوا زوتوازوی نکس هدعب یدلیا كرادتلام قوج هلبا تراجت هدنابودیا
 نفد هد هب ردنکسا بولوا توف ندنض رم نوعاط ندلوا غلاب هنشاد قرف

 ند هب راج هیکرترب مانلزوک لکوتلان دواد محل اوبا ( هللا دضتعم) یدنلوا

 یتا كنس هخایذ ۸۱۳ « دقدنلوا علخ نیعتسم یردار ردشع ۱ دلوت

 ضا رم هدیدم تدم هرکصدتفالخ هنسزوئوا یدلوا هذیلخ ینوک هبنشب

 هدنن امز یدل وا توف نکیا هدنشاب 1۳ هدنلوالا عبر ۸۶6 بولوا

 عماج یی« دیج لاصخ هلطبب ع رکو لین دضتم ر دشعنک د هاشداپ جاقرب
 هدتسایس نف انادو لقاع قيال هتفاللضفا ندنس هلج كسابع نب هدنبقو

 تبع هلبا الضف رک | بول وا مد آ ىغا اک تیک شوخ هناکی
 هیالنع تو دنا راناسحا هتم لاک رانا و یدرولوا دنم هص> ن درامولعو

 ( CRیر (
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 شا دهعلو ینا یردپ ی دلوا هفبلخ دج هنلادبعوبا (  هللا ىلع
 زويد بولوا نوک ی جند كنسلوالایداج جوا شل زوییدب یتعیب ىدا
 تولوا هفیلخ هدرب نانفط ز ويدي هنب ه دعب علخ هدنبجر شب ناسکس
 ی دلوا توف یس هم یلاص یجنرکس یرکبكنبجر یسهنس ۸۰۸ هرکص

 قق كلکوتموب ر دشاوا بی رق هیهنس 40 یتدم ا ه دیس هعفد کا

 ر دشلوا یداو ددعزوب اعج دولومو طقس هکر رد یدلاق یدالوا قوح

 دوادو شابسء ندرلنا یدلاق یدالوا یشدو كکرا رفاو دود نیح

 ردراذعا افترا هتفالخ بصنع یرالغوا مان فسول و هزجو نایلسو

 نوک یجن درد كل والا عبد هروب نه هنس هدفدلوا لخادیس هنس ۹

 ناتففو توعد ین ىنكتسلا ن مهارا یردبلاكیآ نالوارگاسع كيانا

 ۳ کت دماوعو صاوخ نکل ی دلا بصا ۵ق.احخ بوردیک

 هدصوق هلکوتع بودا بیفلتوید هللاد مع یناو یا شمالوا مضنم

 لق یفشا كاکبانا بس هصوصخ وب یدر دنوک ر ما هرزوا قلوا نکاس
 دفیلخ میهارا نوک شب نوا ر دشلوا یدسحو دمخ هلک وته هدنس هدام

 ۷۸۶ یدنلق هداعا هتفالخ بصنع لکوتم و ملخ هغ هرکص بولوا

 ندئسهفناط هسک ارج ادا هکندتا نطاستقوقرب رهاظلا كلم هدنس هنس
 سح هدلبحا ةعلق یلکوتم قوقرب هدنیحر ۷۸۰ «دعب ردو نالوا هاشدان

 كنلاوش ۷۸۸ ی دلبا تعب ن دیفکتسلان مهارب!نبرع (هلاب قئاو) و

 ا رکز یبحوبا (ههابصت») هن رب بواوا توف ینوکهبنشراه> یجزوقط یر کب
 توفبوناواعاخ هد ۷۹۱ هدعب یداوا هفیلخیسابعلا نکتسلانب میهاربان
 هرکر خدامدقم ردشلوابب رقه هنسحوایدمیدلوا مزالع هنب راد هکاوا

 بصنم لکوتم و علخ هنب هرکص رد_ثلوا هفیلخ مصتعهوبو لزع لکو تم

 ینه و بو علخ یلکوتم وقر ناطاس هکر دشلوا وب یبسیدناوا .داعا هتفالخ
 نایصع هقوقرپ ب ویل وا یار اغلب كلانا یسلاو بلح كج دا هقیسلخ

 هلبا نایعا بوروک یلاحوب قوقرب ی دلوا عج قاخ قوج هنشاب و یدلبا
 قافتاودد ردسسانم كا هداعا هتف الخ بص م یلک وته هنن هدک دتا تروم

 بوردنو ڪرڙ هی دهفارطا كولم هروب نم یدلیقلع هلایأروب هلا یرلغا

 د زان م و دلب مور نا طاس تح یدرارالبق تئطاس دالفت ندو دنک

 لکوتەو رلبدرو طل دامت ندودنک و لاسرا لامرفاو ید یرلژرموح



) ۱۹۸۵ ( 

 لویدجبا لغوا نعاوا توم فرش ی ر
 تع ند روم هد ۰ توعا تاقا اكا ناطالس نکل یدلبا دهع

 یتا ناطاس ی ہا مدآ وخد رد ه دا ز یآ جاقر نددنسرب تدم یدلبا

 نکلیدتا یس قوج مق د ها نم یطاق كم دبا دارم كغا هفیلخ

 هرکص یدزاوا روک ذم ۳ هد هبطخ تونلواتعب نامش سد یدلوا دیفم

 تعد نددجاو علح ۳ هکیدتا تاصو هاما ۰ دقدلوا رضع ناطاس

 ۷۶۱ قلوا هاشداب رکب وبا ر وصنم هنر و توف ناطلبس را هیلبا
 دهع لوو ی هل بودا سا دءع نوک یر نوا كس هطایذ

 ه دک دا لاوسوید ردو ڪس مک هتفالخو ی دلا عج ی اصفو یدجا

 هرکص ردودنک یکم هفیلخ نالوا توف هدصوق هکبدید عاج ن یضاق

 تیا هدنروطح منا نالوا هدصوق یکودتا تصو هدجحا یلغوا یفالخ

 ر ددل وا تبا لرل د۰ اش لدع فن قرف ید هدءهروضح منبهرکصذدق داوا

 هنب ر و عاخ یی” اربا ناطلس سی ردیع رص ق> كلا تفال> مرجالف
 سالاوا ( هللا را کاح ) ی هلو تع- نددجا رو مع

 ِ نوا یتدع واوا هد ۷۰۳ یافوو  د ۱ ی ف 9 هتل لا دجا

 بین سلح ےظعر نوکیا كنمرحم ۷۵۲ الذ دعب ر د هنس یکیا

 سرا ا هرکص هقیلخ ادارا دلو رطاح فارشاو نا عا او

 هلا داد و ل دد تو وقوا هبطخو ی دقاق هغ ابا هفلخ ه رکص بودا

 ىف ءر دودا س للا تعلخایسر واعآ هدنصم یهاشداب ه کص ن دتصو

 یر دار هنر و توف ن دن وعاط هد ۷۰۳ گالذ دعب و داشوق لف

 تواوا هد ۳ یفالخ ی دلوا هتیاخح ) رک وبا ح2 اوبا هلا يدضتعم)

 عضاوتمو شددنارخیدلوا توف نوک ی ج رک نوا كنسلوالایداج ۳

 یدلر و ید ییراظد ساقن دهشم هب ودنک بولوا مدآ لعلها بحو

 ب ودبا لعل ن دی مضو مثک نا هدافلا خیرات یطویس (هب رغ)

 مان ھه قن هدسلبارط هد ۷۵۶ هدنس اتکا یفالخ كر وب نکرد
 ییلصآ ی دم هز و یس ر ی د راو هب هج ود چ وا ی دابا ر وهط رگرب

 توطاب ی راهم كح رک هند شب نوا ی دنلوا هظحالم ه رزوا قلوا

 بواوب تو صوصخوب یدقرچ نیتیصخو رک ذ ردققهراپ رب ندنج ر
 لک م( یلبغوا ھن ر بولوا توف EN و دعا ردششلوار رگ ررضح
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 هعج یسارل رلیدتا تعب جد ات راس بودا تە ندودنکه دسلمگ

 ه دود حکم یرلبسابع زار هد: س هبطخ ب وقیج هر هبطخ هقیلخ ن وک

 ه دنکارپ را همان هفارطا هاش دا یدلبا اعد رمخ ےل سمو ه اطلس

 ثاودنابعا هلا بوارا توف هد ۷۰۱ یدعا توعد هتسس كلا قلخو
 نب نایلسعب رلاوبا (  هللاب نکتسم )  رلیدلوا مضاح هنس هزانج ناب

 كنءرم 1۸4 ر دسهچوا كرلیساع نالوارمصمیافلخ هلا رماب ک اجلا

 سالا كالم ەد ۱ هرکصندلرذب نالوا توف بولوا دلوتم هدفصدنع

 یرعو ت وفه دنا« ش ۷٤۰ وهغلخ ه دن امز ن والف روصنلا نا

 م دآ میعشو ینو لضاف ر دشل وا بیرو ههنس ق رف قدم و 1

 یدران واناکوجو بوط لزوکو یدبا لزو ڪک یسو زا تیاغب بولوآ
 ماشو مصم ی د ردا رناسحاو ماعلا هراناو راتبعک هلبا الضفو الع

 رشتنم قفالخ تص ه د هیمالسا ككلاع هللا توتقوا یس هطخ هدنرابدد

 بورونک هب هعلق یرلنا ناطاس یدررواوانک اس هدسنک با یرشعیدلوا

 ماش هلبا ناطاس هقیلخ ه دنس هنس ۷۰۲ ی دالا سالجا هد هاخرب

 رابدروک ندعلق یس هک ب وليف م نهنو هب راهلبا رانا بوقیج هخ راد
 هراشاع بولوا صولخو تدوم هت لاک هدنسارا ناطاس هلبا هفیلخو

 رایدبا ېک شادنرق هللا یرب رب نامه ی دزران واناکوچو بوطو را ردیک
 ناطاس هفیلخ ه دنر ز وا هکرایدیوص دغ اکرب هن اطاس ه دتلا زوتوا زوی دب
 كانیصع ناطلسم رج الف شمزا طخوبد نوساک هعرش سلاح هل ساصح

 ما ودد نوسراو دیک هاب بودا دن هعلقو ذخا یهتیلخ بولوا

 هتفراصم هنب بودا  هصوق هللا یلایعو لها هد ۷۳۷ ه رکص ی دابا

 هرفن زو یعابتاو ل ایعو لها یدر و تانیعت هی ره كج هدا تاقک

 ینو سوی یدلوا ت وف هدنسهن ۰ هلا لاح لوا یدا برف

 (هلابقلاو) یدیفح مدقم ندنتوفیدرونقوا یسهبطخ هدکلاع ځد نکیا

 هللا رمان کاحیدج یدنلوا تع ندهللاب لس« ده علو ن مهاربا

 هرکص ید شغا بیقلتودد هللاب كس بودا دهع لو ید غوا
 ترشاعءو هماووها هر ص نکل یدتادهعیو کارا رو نم هةلواتود

 یدیا شعبا دهع یلو یب یکتسعو لزع یتا بور وکی کاما هل ذارا
 هقاقش ندیا نا رج هدنسارا ناطاس هللا قکتسم امدعم مها ربا روب نه
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 ه مح« ند یصلا باب هلا تعلخ و قوط لوا هاشداب یدقاط قوط

 ه دنرزوا یشاب یتفالخ روسشنم یظعاریز و یدناوا نیب زت رهش و لخاد

 هاشداب « دعب یدررروب نام هلطانا رها ادعامندءظعا رب ز ویدرروتوک

 هدادغب نوحا ماقتنا ذخا هفیلخ هدعب یدلا لیکن یتمزاول هاب كازهفیلخ
 ندرمصم هفیلخ نیکعا هدعاسم جد ناطاسو تع رعهرفسهنس رزوا رارانات

 حرخ هيظع لاوما هدناو عیش نیکد هتشمدات هس هل هاشداب و تکرح

 هری رج و لصوسم هجنس هلبب كنهنیلخ یدروک کر ادت كن هقیسلخ بودیا
 فاخ هلا ماب کاحندرایسابع امدقم یداوا روم هرفس یرلکاح راجو
 لانقتسا قحلوا راد مخ ندنتع رع لرصنتسم ىدا شلاق « دباح بودا

 حف ییدنیدح بوراو صتتسم هدعب ی دلوا لخاد هنتعاطا تحت بودیا
 ندنرلحا رد دزوب ۳ رکسع كن هغ لخ بوشورایرکسعراتات هرکصت دک دلبا

 لوتقم لاعح باغ یدلوا بناغ هدقلارالوا مصنتسء ردشلوب تاج مدآزا

 11۰ هعقووب یدلوا ناهن « دکلام ضوب بولیتروق هکر د رد اوا

 (هللارماکاح) كلذ دعب ر دشلو ع وقو ن وکی وا كنم رحم

 ههاب دشرتساا هغيلمللانب ركب ىا ن ىلع نب یقلا نسانب دجا سابعلاوبا
 رد هلبا هدحوم ءا دد ڈو فاق م ىظفل ىق ی دئاوا تعب ن دیسابعلا

 نالواروهسدم هدننس,یراباسن صم هکر د هدرصتخلا هع یدرولا یا

 نیدشارلا نب یقلا ىلع نیا رعمالا نیا ركبنا نی نسما ن دج ارون م

 دجارکب یان الع یان دج ا هدنر همانیسذ نویسابع نکل ردقلوا دشرتسلا

 11١ ردروکحذم هرزوا قلوارصتسلا ن لصفلا دشزنسلا مامال نا

 هدیسوتوف هد ۷۰۱ ب واوا هفیلخ ینوک هبنشهب یجترکس نوا كنمرحم

 توئلوا نفدروب نم هلشوا ندهفناطو ادتنا هکیدئاوا نفد هدنب رق هست
 امدعم یدلوا هنس قرف یادم كل رون نم ردشلوا نفدم هرلنا ه رکص ندا

 بواک ه رکص یہا رلشعا تعس ندنسودنک قلخ هدنا ب وراو هبلح

 ررقمهبودنکت فالخ هرکص ن دنن ادقف صتتنسمو تعب ن د مصتتسم

 هللا رمان ک اح ب واوا باغ صتسم « دناقدلوا مرهنمن درانات یدنلیق

 تائەت بورودنوقینا سرب ناطلبع یداک ه رصم هلبا رکسع هتسکش

 بودا ناوید مظعر هاشداب ن وک یجنرکس كنمرخ ۱ یدر و

 لوا ناط)سیدبا شا تابا بسن مدعم یدلک هناودد لوا هللا ماد اح
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 بولوا خلاب هرفن كيب هرک ب هتشک ددع هک هلب وشرلبدننا ماعلتق نوک قرف

 یدام جد ی یدلو» تاجترانلواناهن ءویوفو هرابادرس ضصهب

 یلغوا كنهنیلخ ید هلوا لان هنصوصخ لی وح هبهیولع یتفالخ نالوا
 مط هکر ید یبهذ یدنلق رسا یضعب و لتف اعم ید یر هجوع ضعبو
 یجدكئ.خ یرلک درد ىلع نا ردشٹمعلوا نفد هلګ ر قیم كن هفیلخ ۳3 ردوب

 هدنس هن رهیسلاهاو دادغب سصعیارعش یدلوایداع*ییدم ۾ رکص ندا

 هکیدلب وس هدیصقر سسلاوتا ننیدلا ٍقت هلجزا ردراشا اوس راعشا قوح

 بابح الاو كف وقو اخ * رابخا دادغب نع عمدلالئاسا ه ردود لوا

 * راددرادلاو ىجا كاذب اخ * اودغنال ءاروزلا ىلا نیرگازا * وراس دق

 ه دعب ردشلاق زمس هفیلخ مالسا تام هنس قع جوا ه رکص ندنلنفصعتسم

 ندنسهعفورانات (هرفف مکبا) یدناوا قالعسا رصتتس هد ٩

 ینیدلوا روهشمیراددع ردهدنزکذ رایسابع نالوا هملخ هدرصم هرکص هب هکس یعهاو 1

 13٩ ی رار وهطورمصم ی راکم راد ب ولوا رفت ی دب ن واهرز وا هنمان بوللوا شمن
 ردشلواهنس ۲۲۳ یرات دمو یس هنس یکیایرکب زو زوءط یراضارفناو ی دنوفوا هبطخ

 كرت هل رلودنک یک اشم طةف بویسلوا تموکح و تکلعرب « دنلا كروب هلبقل كنشا دنرقو

 نائاوب ه دنرصع هدتا سولج هاشدای ر ندهسکارحو هکار بوئلوا سبیدلدبا بیقلت
 مساقلاوا دجا (هللابرمصتتسه) یرلادتا یدردبا تعب ند هقیلخ ن وکه عج هف_لخ

 ىعشاهلا یشرقلا دسجا هللا نردل سصاسنا | نإ د هللا ماب رهاظلا نبا عماج هليا هسبلاهایس
 ردشعا دلو ندهب راجهیڈبح ر بواوا یع تالوتقم مصعتسم هكر دسابعلا هر هدطخ هد هلق

 هد 11۰ بولوا هفبلخ هد رصم ه دنیجر 719٩ هرکص ندناثا سا یسابعیب ب وقیج

 ناصقن ندیآ قلا یئدسم ردیسلوا لوتقم لاحا بلغا ی دتیا تبغ ناطاسوانئو حدم

 ید ادسغب نکیا سوجح هد دادفب یدیا هسیگرد اهب و می ردشلوا ريخ هنیلسم راسو

 یرظوط هنفرط ب رغ كقارع بولوب تاجت هلبابب رقنرب دق دلا راراتات یني زامن هعج و اعد
 ه دشآ بجر قجلوا ها شداب هدرصم سرب رهاظاا كلم هرکص یدنک هدعب بویلبا ادا
 تاودنابعا سر یداک هرصم هللا هسوک رفت نوا ندسراهم نب هیس هل ه د هرهاق ح راخ

 هلبج هعلق بو ن دنس هتروا كن هرهاقو رایدتبا لابقتسا هللا ءاضفو ناشل وا بصن
 تابا نسل هدن ر وضح نب دلا جات ةاضَةلا یطاق هرکص ی دل وا لازنا .هلبا ناطاسه, هيح

 هن اطلس () رایدلبا تعتلود نایعا هلطاب هدب هاشداب ادا بودا ءاضف ل ردیکر ارب

 ندنوتلا هثب ویو یدسلبا سابلا تعلخ هایس هر ز وا یزرط رایسسابع .نایعاو |مماریاسو
 هدقدلوا سصاح
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 چوا هدتیاور ضعب هداب ز ن دار رایداوا لوغشم هراففتساو هب وتو عجب

 ی روت بویقا ی راتواو یرلجاغا هکر دندشارغ كشت اوب ی داوا دت«یآ

 بونا:یراکلب ویدب را رمد رابدت | قوا هنا تح یدربدب را یشاطو
 ی دیغوب یترارح یکش نآ ای كشن آ ل واو ی دلوا ررض هنغوبج

 یدرسا راکزور قوغوص هن رزوا هنده ندنحا هدک داکتب ر34 ھنن ده

 یاودویدلباروهظ شذ! هصآ لواهدعب بولو | تالط ےظ عر مدقم ندنروہظ

 راوتم ی روهظ شاو هکر بد یبهذ ام نا یک ش لوط روو نم ها دت سال

 موقلال ) هکردراشمرپ و رمخ لسو هيلع هلالص هللا لوسر یئاو ردهصقرپ

 :(یرصپلبالا قانعااهب *وطت زا ا ضرا نمران حرخت تح ةعاسلا
 یییدلروب ه دقن رش ثیدح یسهصنرب ن هرن ا

 رع دوهشعمزب و ی دنروکۍ ران وب وب كراءود هدنغیل دا كشن ٣ لوا هرزوا

 كن و دهس هد هنس لوا جده رغر ورایدلنا تیاور وید ی دلوا

 هلجج لاوحاوب ردیکو دتیا بب رخت یرالګ رفاورب بوشاط هلجدو قارتا
 ظ2 راندا هدهاڈ م یرلنود ی دیلوذ یدیا تعالع ند:درط یلاصت هللا

 رلیداوبلوصوهدادغب ییوقراتات هدنسهنس 167 ی دزهلوا شعا ظاعتاو

 هقیلخ ادتارلیدا م دا كب زوکبا یسهلج بولوا وک اله ی را رکسعرس

 شنا هرئکص ی دنابق ه داده تولنژون و یدتا كاج هل رلتا توفیح

 كا لصدقع یسودنک ںوید ردسانم قلوا هطاصم هلراتود ه هفیلخ

 ناماودهعنوحما یدنکادتاو یدشلوب ه وک اله بوعیح هرشط نوا

 رکو اغوا زس نب نقوک الهو یدلک هب هفیلخ ب ونود ورک هرکص ن دقدلا

 هرس سد رسا كعا ررفمواعا هدنفالخ بصنم یرازس بور و هرکب یا
 ی راکد:ا تعاطا هر دوولس نیطالس نکیدادجا هکردوب ن الوا بسانم

 تکرح هرزوا لاونموب ارپ ز زمسهلوا ه رزوا تعاطا هرانوب جد زس یک
 نکس روا دن هرکص مهرواوا شلوا تنایص نیلسم ءامد هيا رولت رو

 یدراو هنسودرا كنوک اله بونادلا هبرفوب هفیلخ یدیدزس ر دیا هلی وا

 د وک اله تولک ہ داده و رک ی لع نا رابدتا سالحا ههر

 جوف حوفویدرکسا هلوارضاحهددقع ساجر دکج دنا وزت هنلغوا كل هفیلخ

 رایدروک ندعلق نس هلج ر رات اتیدراقح هرشط یاهةفوفارشاونایعا
 ورکو رابدرویړ وک هدادغد هدعب تودنالنفاسفر ځد ییهفلخ هرکص
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 دنیا دبع یدنعلان دجا رهظتسلا ندجحقنهلان فسوب راسلا

 دضتعلا ن رفعج ردتقلان قعسا نب دجا رداقلا ن هللا دبع عاقلا نبا
 نوراه دیشرانب دح مصتعلا نب رفعج لکوتلا نب هحلط قفولانب دجا

 ینعرسابعلا نبهللادبع ن ىلع ند نپ هلادبعروصالا ندع ىد هم ا نا

 هي-ثبحرب مانرجاهردب رخآ كن هعاطوببولوا هفیلخ ی جندب زوتوا هنع هللا
 ی رع ی دنلوا لتف هدنمرم 197 ودلوت هدندودح 1۰٩ ند هب راج

 :نیلردهدانز نوک جاقرب ندنآ رکسو هنس شد نوا ید هو هنس یدی قرد

 نیدلا دب و « دقدلوا هفیل یدیا مدآ هفرعلا لیلق یآرلا فیعص بناجلا
 فارحنا ن د راسابع ب ولوا یعیش یمتلعنا یدندیا رب زو یب یصلعلا نیا
 اد هتتفرب ه دنساراتنس لها هلبا رایعیش ه ددادغب ؛ دانناوب یدیا هرزوا

 یرالامو بب ارت ی را هناخ كس هماط هعیش بودا صا ددلح هلغلوا

 ندصوصخوب ع نا ی دنلق رسا یرالایعو لهاو ت راغو بهت

 بودا اوغاو كب رح ینیعالمرات ات هلغما وا رداقهنعفد بولوا ماتم تیاغب

 ز ردبا رکذ هر زوا لاو-موب نیخروم نکا یدلوا بیس هت رخ كدادغب

 بولغم یک هفیلخ ید یتلع نبا هکر بد یراق ع ضعب ك رات باب را نکل

 ` سا ید شلوا یراالینسادی سم كلارا ضب هلجلاب روما یدیا مدارپ
 تالا غ ندراات مو هیاخ ریصتتسم امد یشان ندرببدت وسرلف رحلوا

 ن رلبحاوم یرکسع ك زود کودتا عج ن وعا هظفاسحم یی هیمالسا

 ب واوا ناشی رپ و قرفتم یرمکحا بودا ن ادرکو رو رفتن هلبا عطق

 نالوا ب ودیا نا رج یهلا یاضف تبقاعو یدلاق قجتا ردق كيب یرکی
 میظعر هد هرطا یداو ه دنب رق هرونع وادم هدنسهنس 1۵۶ ی دلوا

 نس هکیدلک راب وتکم ن دهندم هز هکر د هماشولا ی دابا روهظ ش 1
 هدقدلوا یسهوک هنش ر اهج یغچوا كنس « رخ الا یداسجج هر وب نم
 تعاسب تعاس كد هلوک یکنابودناروهظ هلرازویدلروک مظعرمد هن دم

 روهظ شا | مظعرب ر دق هنندم ه دلع بب رق هب هظب رقو ی دلوب دادزا

 هدهاشعیک هدف صو نیم ندزع راهن اخ نالوا هدهندم هکیدتا

 ب واوکود هلوصو هغاص ن دراغاط بوقا رل هرد ند شت او یدرونوا

 یسایص هکید راحوا ر ه را  یکرارصقو 4 د ردا اشاغر و یدردیک

 هدفت رش ريد قلخ هل بوروک ییءالعوب یدروللوا « دهاشم هدهکمات



6۱۹۳ ( 

 قوحویدید زدکر ک هسروکرمخ هنناحاناک د هرکصخدب دنکنا هدکدننااعد

 لذ بودیا م رکو فطا هب 4-ج ه دکد تنا سولح ی داوا تو ندمک

 راند كي ز وب هیاحصو الع یسههآ مارببرب ر دشت لاظم ؛هلازاو لاوما
 دردناحصا یلاوما کودتا بصغ ن دقلخ  رصان یردپ یدلبا لذب

 رفهجوا هللابرمصتتسم ) یلغوا هنر بولوا توف هدعب یدلیا ملستو
 ن د هب راج هیکرترب رد هغبلخ یجلا ز وتوا هکیدنیا س ولج (روصنم
 ۱۸ یتدمو ۲ نس بو دا سولح «دنجر 1۲۳ و دلو هد ۸

 ردشاوا توف نوک یهر کی كنسەرخ الایداج ۰ ه دقدلوا غلاب هی هنس

 هدقدرغا یلاقصبولوا مدآ هما قلا ربصق مسج وللاقص هلوق وانت ضاب
 دادو لدع هیاناحر هدقدلوا هاشداب یدلبا كل هرکص بور وقهنق نامزرب

 اد. دا اھ وک لهاو تکرح هرژ وا فاضتا ءدتفوگ و
 درک *عفو ند ران دماقاواس را هل اځ را و رل هسردمو راناخو رادو

 هعاتاهننس موقا قلخو افطایتفراونو ارج! یتااک ر عف ننس یدلوا هرزوا

 مایق هداهجوارغ نوجا هللا تاک یالعاو عج رارکسع بودا قوس
 ه دنسقرش بناج كل هلجدو یدرتسوک ماقا هروغن ذظفاحو دالب حفو
 ر دشماملواا هلیلح ۵ سردمرب یک كنا هکیدتا اس ینه یصاتسم ٌهسردم

 كنویدلبا نییعتسردم ترد ندبهذم ترد بوی وق فاقوا مظداک او

 تم ی اعو ميهردراش «هدیا عج یدجو یساباب یرکسع یودننا عج
 یرکسعالرصتسمیدلنا دصف هب هس الساد الب راتات کن هدنتفویدیامدآ

 یرداربرپ مات یبافخرلیدلبق مرهنم هلبا هعطعتع ره بولوا قالم هرانا

 مسلوا هفسلخ نیر کاو یدا در م دقمو رداهب هبن مع لاک هک.د.اراو

 توفرمصناسم یدربد مدرولآ نر رلتکلءندنلا كنعوقراناتبوگ ینوصج

 یلغوا لرمصنتسم بودیاقوخ هکعیا هقیلخ ینا ییارمشو راد ود هدقدلوا

 یناوید لدلوا لقتسم هدنرز ما یرو دنک هلفلوا یآرلا فیعض دجا
 ما ه د هنس لا یساس كن هب رمهثلسم فسردم هکربد یبهذ رلبدتا هفیلخ

 شرب و سردهررپ ند هءب رابهاذمو عضو باک كوب ششلازوباکا یدلوا

 هدسهنس # ۰ یدنلوا نییعت ضنارفشرب و بطش ر ووح شرب و ثیدح

 (هللادبع دج اوبا هللاب مصعتسم) یلغوا هنی رب بوا وا توف رصنتسم

 ن نسح یضتساا ن دجا رصانلان دم رهاظاا ن روصءمرصتسلا نا

 ( یر ( ۲۰ )



( ۱۹ ) 
 نیااصوصخ هن راسا ظعو یدیامدآ تج ممول بحاص ولتقش هیاباعر
 ید اراو قبح هنس هقئاط هلانحویدرواوارمضاح هنظعو ساغ كن زوج ا

 را داک بودیا نایصعراهطا راکب مانشماننو زای نا دلا بطق هد ۰

 سا هءالغرب یهدنن ابوقیج هرزوا ماطیضتس» رلیدناشوق ییهفالطارادو

 نوسلوا كرسیرافازراو لاوما كنب رب رهوكسک نی رلشاب لرلکب وب یدتنا
 یرلعابنایدنکهکاب قاخسد یدریدتا ادن ید كلدیالتف تس هلج نام

 راب دتیا رارف ههرداب ځد یسیکیا كراکب رایدلوپ وق هیامغب نر رلن اع اخ هلی
 یدنلوا وقع یرج ید كشمانت هرکصندلامزر بولوا كاله ندلابطق

 هد ۰۷ هللا ذوعن ی دل وا یلوتسم ابا وو الغو طح هدالب رک اهد ۶
 (دجاسابعلاوبا هللا ن دل رصان ) یلغوا هن رب ب واوا توف هقیلخ

 لب یولوا هفیخ یجدرد زوتوا یدلوا هنیلخ یساساا

 چ وسولج هدنس هدءقلا یذ ۰۷۰ ودلوت نوکی نوا كبجر ۳

 ه دنس هنس 1۲۲ هرکصادکد روس تفالخ هنس یدب قرقو رع هنس

 هکچ نیما رونا لزوک ی رازوک وا هرهچ رانات ولت ضا ر دشا تافو
 یافلخ هلج یتدمیدا هلوق یکنر كنلافصقج ازایرلنا کیا كنلاقصوانروب

 نالواعقاو بولوا یرلسوساج هدننكهاشداپ ره ردشلوا هدابز ندهیسابع
 راردا تایثا فشک اکاهسوک ضب نح یدرارریدل هب ودنک ی رارسا
 1Y هکر ازد قحردشعا روهظیسادتا كن س هاتف رکتح هدننام ز كنوب

 هراهقیلخ بولوا هداب ز یربک كه اشم زراوخ دم ن اطاس ه دنس هنس

 كهاشم زراوخ بور دنوکربخ هنفرط ریکنج رصان هلغتوط نت تا

 ندءالسا ار ز رک قوا یلصا كزوسو نکل یدلنا عابطا هثب د الب

 همت هنب رزوا مال سالها ینهرفک نوحا یضرغابئد ا5 نالوا یسهرهب

 هللا اب رها ) یلغوا هشرپ و توف رمصان ه دب ر دا طیلست

 هدنسهاس 6۷۰ رد هفیلخ یحس زونوا یدلبا سولح یسامعلا (د حرصا ونا

 or یرع ردشعا تافو «دنیجر 1۲۳ و سولح هدنلاوش 1۳۲ و دلوت

 نی ریشولزوب لرقولنت ضا ولت روصلزوک ردشلوا یآ قگزوفط یتدمو هتس
 بولوا هشیپ تلادعو هشیدنا بخیدیامدآروقوو نیدتو لقاع ولت مقراوطا
 زکه سقیج هیافص و رسه و دنک یدیاهرزوا ناسح او ماعنا هقلخو تعغش هیاءاعر

 وید رع هللا كراباک | هسیک رب ویدرب و باوجویدرولاق نیک !هدنراکدید

e 



CIN) 
 حروق هددال بیرغ جدو هر رجو ماش جد هد ۳ یدلوا فلت سون

 ههآ رهو یدک هه نوا ىدا ددشتاغ نالوا هدماش یدلوا ر هژ.زز

 هد هکر یدلوابارخ بلحاص وص خو دالب رک |سدیدرولوا هعفد روا

 ردڈعاروهظ جدا دص مظعرهدنساننا هراز ردنعا روهظ هعفد ناسکس

ortدعل ال بولو ع وڏو لزالز مظعهدنسح اونناج/ رذآ راسو هک د  

 یدلوا لالهمدآكب زوتوا زوب راک ر درارضءب یدلوا كل اله لاع یصح الو

 فعض نیطالس لاوحابولو لالفتسا هفیلخ هدنرادقارع ه درهنسو

 دءدد جاقر تولوا یدصتم سفال هکلمروما نعم سب ی دل وا ه رزوا

 تولوا نوکلکضرایور بوغا نا هدنع هد 040 یدلوا هحوتم هیارغ

 د ینهبک باب ننعم رد 6۲ یدل یس هک هدش اونا كول

 تالوالا عیب ر ه دنس هنس ۵00 یدریدپا توبات هپ و دنک ندنسکساو

 یدهعیلو ه رب یدلوا نوفدمهدنسهناخ یدنکو توف ننعم نوکیا

 هفیلخ (فتسوت رفظلاوبا هاب دم ) لیغوا ن الوا

 هدتیاور ضع و هیجرک رمان سوواط بولوا هفراخ با زوتوا هکر دشلوا
 هد 717 وسولحد 60 و دلوتهد ۰۰۸ نده راج هیمورر ما سحرت

 نوژوا نوالا رسا یدلوا ه:سر نوا یتدمو رکس ىلا یر ردشعا تافو

 سولجیدیامدآغاب و بیدارورپ ااع رو بیهمو حصشولتماق لدتعم وللاقص
 هدنفا رطا قارعو هر رجوماش هدنسهاس ۵10 یدلبا ملاظم مفد هدک دعا

 لوا یدلوا كالهمدآ هیاهنی ه دنتلا كل ران نالت بواوا ز هللز مظع

 یسالاها هلغاوا مدهنم ند هراز جد یرهعاق كرارهش نالوا ه دیلاوح

 قالو د نکل رلیدشود هسارهو فوخ هر لاک ندنعد موڪ

 دن رب ر بولوا ه دندیقر ب نبارخ یدنکس کره هلغلوا هدلاح,لوا ید
 ركتاسم نيمو ا ريما ه دنرخ الا میر 917 رادم هدا ترضم لاصیا
 هقیلخیسابعلا (نسح د وا هللا یضتسم) ییغوا بواوا توف

 هد ۰۳۹ ندهب راج ه دلومرپ ماندلو بواوا هفیلخ یعجوا ز وتوا یدلوا

 ۳۱ یرعردشعا تافو « دنسهنس 6۷۵ و سولح هد 6711 و دلوت

 تولوا ضرقنم هدسع یاقلخ هدنامز كلوب ردٌثلوا هنس ٩ یتدمو

 ندنرلترمضح نسح ماما یدنقوا یس هبطخ كلا هد هماشو هب صمد الب

 راکمرک و لد اعراوط الاسم هبت ص لاکر دشلکوبادتا هفیلخولعسا نح هرکص



(۱۹۰ ( 
 سواج هتفالخ ذتسمهددادغب یدلما لابحا نس هب راحر یح بولوا لاب

 ىدلبا دص قلا ماتتا كنب رد ند دوعسم ب ودیا عج رکسع كج دبا

 یعوعس» كل رکسع یرمخ لل وصو هنب رق دادغب ل دوعسم ناطلس هرکص

 یدتک هلصوم بوغیح هلءا یابنا صاوخ یسو د: ڪک را, ددغاط قعلوا

 بواک قلخ كواب ر هدعب یدلبا عج یاهتفوالع واک ه دادن د وع سم

 رخ برش ویدک و دناقو یدل ۲ قحرغب ناوم! كعلخ و یدتیا ظ دشار

 دوعسم هرکص ندقدنلوا تح یت داهش كرلنا رایدتا ت داهشوی د یدتا

 هتفالخ هساوا د وحوم نافصوب « د هقیلخر هکر دعا اتقتسا ن داهعق

 بصا یا هسا ےک قصه رو علخ ینا صع ناطاسو ردمراو اس

 یرکلا نا دلب *یضاق هلبا یرلغا اتفا ودد رول وا ی رول وار داق هکیا

 رایدتیا بصذ ی دج یسهجوع كل ر ول نم هن رر س ی دلبا مکح هنعلخ

 هنذرط ناب رذآ هلبا قلخ كولب رب ندلصوم قجللوا لصاو ربخوب هدشار
 ییدنیک هڪ بوراو درادمش ندنارادل !لامرا دععرب ند دغا رو راد هیح

 بوراو ندنآ ی دلبا شارت شب رلاقص لزهسوک هع ندالعو باصو لتق
 هدشار هداننالوارایدتاتراغو بهن یسحاوو ارثو ه رصاح یناهفصا

 ی دنکج اقر,ندرامم ی دلوا شارفریسا بولوا ضراع ض رم دیدشر,
 لتفربخ رلبدتنا لیقورایدروشوا قاګ تورك د نقرا هسی نائاوب هدنتمدخ
 سود نسح دشار هکرید بناک داعرلبدنوط غنام هدقدلوب لوصو هدادغب

 ندودنک بیضقوهدرلد هل وا لتقیدنا نینزان ناوحر كلامه یمناحدوجو

 هدتباوررب وسوفنلاذیغب رد هفیلخ یر زوتوا (د# هللا مال قتم) یداملا

 نوفهد ooo وسولج هد ۰ ودل وتهد 1۸٩ نده راجرب هدنمانیست

 ردشلوانوکر  یرک. یآجواو هنس ترد ی رک: یفالخ تلا شا نسر دڈل وا

 سولحیدبا مدآراوازس هتفالخو عیهنو بدالضافو ماعتیاغب تعم

 امن و تراغ هلا ییاشا ناناوب هدف الخارآد دوعسم ن اطلس ه دک دتیا

 نانلاو فوخندنساعد د بوروک ن کو لس نسح كنيفتعم هرکصنکل یدلبا
 طولب هایسر هدنراد ماش هد ۰۳۱ یدلبا ماساو در هلا ییاشا

 طولب ینربقرب یک شن آ « رکص یداوا قلوک ارق ملاع بودیار رهظ
 رکب راد و هر جو ماش هدنرفص ۰۳۲ یدلیاریوخ یلاعو روه جد

 هاه نیب بولوا راهلژز عظع هددالب یربغو « دنراراد قارعو لصومو

 قوق فو



( ۱۸۹ ) 

 هدنرخالامی ر ٩۱۲ كلذ دعب یدنلوالق هقشمد ندب ربط یناعع فوم

 (لصفروصتهوبا هل نشر نالوالغوادن ر تولوا توقرهظتسم

 نالوا یر زو كن رد یر زو رد هفیلخ یجنزوفط یمرکب یدتا سولح

 ندهیراجرب ما هبال ردشع دان هدن اماقمینایرب رح هکر ددلاخن ناورشونا
 1۶ یرعردشلوا لوتعء هد ۰۲۹ و سولح هد ۰۱۲ و دلو هد ٥

 بحاص تماهشو تمهیاعو میت یدلوا یآ رکسو هنس ۱۷ یفالخو

 دیک لام ه دح مع اتساو نآرف تنا قو لوفخمهنداعو ند یار
 قحا یرالغواو لیلخ ۳ دن رق فب رش سد-3 « دنرد نوا زود یدا

 ھن تولوا رهاظ ی رلسدقم دد رح كن راترمضح مالسلا یهیلع رفت

 یرلقدنلویو یداشعوروجزونهرک رب دتا دهام نب رهطادسح هسوک
 هدرگب راد هدهروب نر هنس یدنلو راد شک و نوتا هدنحا هراغم

 دیعکهد ۱5 ی دنلوب یتدعم رقاب ه دلم بی رق هس هعلق نینرفلاوذ

 یدلوا مده :م د ییضاوم صءبیدنل هدزیناع نکر بولوا هژرازرب هد همرکم

 یدیاراویرانکید رشنکبا هکیدتنا روهظ رلب رفع للدانق هددادغډ هد ۶

 هاش دم ند وعسم دشزبس» هدزوطیم رکیز ویڈ رب دنا راتذا مظع هقلخ

 هدلخو مرهم هلکعا تفااحم هر اول ک E نکل یدعیح 44, راح هلا

 هلا هق یخ و د وعم رڪس هاش یسهجوع كدوعسم هدعل یدشود رسا

 یودتنا دوعسم هلکعارب رک بوتکم بمآ باتع وید دلا كنج نوت

 مارک او ناکا « دناو یدروقراقانوا ن وا هنیلخ بولوا نایب هشیا

 راکتمدخ ه دنن اب یدلک یجلیا رب هب هفیلخ ندنفرط هاش رجح هرکص یدلبا
 لخاد هش روضح هفیساخ ی دا راو ۵ تطاب رفت ی دب نوا ه دتف ايو

 هقیلخ ورلبدتنا لتفیرانالو هدئناب و یهقیسلخ بوروشوآ قاګ هدنراذداوا

 سالحا (روصتم رتعحوبا هاب دشار) ییغواو نفدهدلحم یتیدنلوپ
 ۰۲٩ ودلوت نده راج هيڈدحر هد ۲ رد هقیسخ یجزوئوا ی دنلوا

 كس هدعءاید 6۳۰ تودنا سولج هنماقم كالهفیلخ هدست و

 س ردشکلوا لتق هدنن اضهریدازوئوا زویشب و علخ نوک یکشزکس یمرکب

 لزوک یتروص ولنول رةشا وانت ضا رد رادقم هنسر قدمو هنسزوآوا

 دو ددم لیس تقویییدغوط هکر بد یدیامدآ شطدلاددش هوةلادبدش

 نکا ناصف ند هنس زوقط نس رلیدجآ هلبا لیم نوتلارب هرکص ی دیا



) ۱۸۸ ) 

 لاوس وید ردراو هل هدلا ب وشاب هنب رکذ هلبا یا مدآرپ نوکرب تح

 هرزوا لاح ل وا نامزر ی دید روئوک هک.روعراو یبلسشکم دنلا کد, |

 تل تب مظع یسهرثک كنرف ۰ دا ردو هد هرفهد 4٩۱ ردشلوا رارفرب

 چ اوت هدعب رلیدتا عزت ن دمالسا لها ی دا نب رهش هیقت ب ولک

 قوج قق هبیاوح لواو رلیدلوب لوصو هجنراو هباط رفک بولک هماش
 ی دبارلسنعا رو ر ن د هینیطذطسق جلخ رلیدلبا ل اصبا ترمضم

 ن راالیئسا هاش دالب كنکو لم هقج الس سصم ن اطلس هک ر دشءد راضعا

 ربخ هنس هفناط كنرف هلغل وا رجاء ن دعءفد یس و دنک ب و روک

 ین دیک اطنا هرفک هدنسهئنس ۶٩۱ ی دلبا ظانا یهنتفو بو ر دنوک

 ندادتبا كن هثسک مان ناس یاب نالوا یکاح هعلق رل دتا ۽ رصاح م 2

 نالوایسلاها بولا هللا شد ورو هرکص نکل و ءا یس

 ہډاذما رکسعرفاورپ ن دنااجر بلحو ماش هرکص رایدب وق حلق هنیلس»
 لوا ن دعا كاج هرکصرلردشود هسارهو ےب بوروک یرلنا رافک ی دشریا

 رایدغوقو زایدربقرُفاو بوشود هنب رادرآ هرفک یدلبا رارف ب ولی زو رکسع

 ریساو رابدرمد یال: داز ند زول و التسا بوش را هب هرعم ه دعا

 یسلاها صح رلیدت | تک رح هر ۳9 RES هرعم ن وک قرقرلبدتا

 ند هرصاح هدانز ندنوک قرذ یس دعلا تش هد 4۹۲ رلیدلوا هناصم

 بودیا البنسا هرهش هلاق نوک ید هنب رخآ كن ابعش هروب نم نس هرکص
 لتف مدآ « دابز ن دکب شک « داصقا دج یت>رلب دربق هد هتفهرب نیسم
 دوف دوهد ىدا راو ایعاو داهزو هئاو الع ردقوب هدنا هکیدئلوا

 رلذلوا صالخ ند هطراو ل وا بوحاق رایدقا هشتآ بودا عج هپ اسلک

 كند رومالارغظم رلبد تا هاذا یسان بولف هلا هقرحم تالک بولک هدادغب

 مجاوسلا ع وهدلاب ءامدانج نم » ردندنات ابیاوب ا ا
 تاوبهىلع * اهنوفج ءلم نيعلا مانت فيكو * جارا * هضرعانم قی ملف 3

 نوطب وا کاذلا روهظ * مهلیعم 8 ماشلاب ےکناوخاو * مانلک تظقبا
 * لاسملا لعف ضقلا لیذ نور * متناو ناوهلا مورلا هموت" معاشقلا
 یضرا 7 مصاعلاب اهنسح ءایح یراوت * ید نمو تب ادق ءامد نمک و

 اودرب لذا مهتیلف " مجاعالا ةا لذىلعیضغتو * یفالاب بب راعالا دیدانص
 ن دن-وو>ح مور هدهروب نه هئسو » مرا اير بغ اونض ندلانع * هج



) ۱۸۷ ( 

 الا نب دج نب هللادبعمساقلاوبا هللا مابیدنتم) یداراععا کا یتفالخ

 مد قم ندعاقدع یردپ رده اخ یګ د یرک ( یسابعاا ها یاب

 ۰ دنرورح یآ قلا ب ولوا « دننراق یسانا ید م تقولوا یدلوا توف

 یسولجو هد 44۸ یتدالو ردهب راحر مان ناوجرا یس هدلاویدلوا داوتم

 یدیایآچواو هنس زوةطنوا ینس تقولوا هکیدلوا عقاو هدنناش ۷

 اخ هد 1۸۷ قعلوا یرادقم هنسیرکی یتفالخو زوةط زوتوانس « دعب

 ه دولاقا رکا هدننامز نکل فولوا مدآرادنیدو رخ یکی دج یدلوا توف

 ه راارعک ن د رارهش قاخ هلغلوا بارخ د البرك | بولوا هعطع ل زالز
 یدنقوایسهبطخ كلا هدب رغم یاصقاونیمرحو قش مد هد ٤1۸ رایدحوک

 8 ارطو موق یکرو 9 کوک وسا لب ه ايسر ه ددادغل هد ۸

 رابدناص ید ود تما ق قاخ ی دلوا لزا را هتعاص هعنو ی دان

 هدزویکنا یحرلپ دعا الیتسا هنس هرب رج هلص جاب كنرف هدنسهنس ۶

 هبلا ه هقیلخ تولک ه دادغب هاشکلم ناطاس ه دنسهنس ۶۸۰ ردشلوا

 هفرلخ ید ر دنوکریخ ولد تیک كس زاید ٠ دن نس ب وغار اکب ی د ادغب

 مدقم ن درلوا ما لهم یدل! لهم هنوک نوا راحا تولوا ب رطضم

 هد ٤٨۸۷ یدلوا لو هتتمارک كنهغيلخ صوصخو بولوا توف هاشکلم

 ر دشا ےم ر اھنلا سعش یس هب راحینا هکر بدییک یدلوا ا هقلخ

 یجنزکسیرکییدلوا ( دجاسابعااوبا هلاپ رهظتسم ) ییغواهنررب
 نکیاهدنشایلا نواو دلوت هد ۷۰ نده راج هیکررب مان نوا رد هفیلخ

 هنس ۲۶ دمو ۲ یرعیدلواتوفهد 8۱5 وسولحهدنم رخ ۷

 سی وتشوخ عراسم ہد ربخلاعا قطع رکو بناطا نیل ردشلوا یاجواو

 لصف بحاص ید نم هدا دیلقت ةتسک و هرااضما ینیدزا ت واوا مدآ

 هدننامز نکلیدیا هاشداب بح هرامتصوالعو درغاوجو یه عازب زعو

 هدنحرنوح هراسبک اوک ادعامندلخز هد 4۸٩ ردشلوابورخ قوح

 مکحوید ر دقج هلوا ن افوطر ب: رق هحو نافوط رله هلیا یرللوا عج
 هدنرلکدتا لوزن هل ما بقانلا یداو جاحهنسلوا قفتا ایک یدیرلشغا

 هد هرول نح هنس هکر د یزو لانا (هب رغ) یدلواقرغیزنک | بواکلیسر
 ن دنلاوحا كبو لع یدرولم ی رلیش ولر که کیدا ر وهظرق هیصروکر

 یدرولب جد نکنر كمناخ صفو یشوقن نالوا هدرلءاخ رادلاق نارمح ر



CNT) 

 تو ردنوک مدآ ید هلان ی ردار تاک ل رفط هرکص ی دتا دادما هللا

 لوغثم هلکنا لرفط بودا ج ورخ لاین هلکځا عامطا هنبصنم كنب ردارپ
 هداننا لوا یدلوا ٠٠٥۰ یراقا کس رہ ےم یرساسلا نالسرا هدنسهنس

 توعد هکعا تعب ن درصتتسم یسهفلخرصم قاخو یدلکهدادعب هلا
 سبح هدناولاسرا هب هناغو ذخا ییدنیلخ هرکص نده را یارب و یدلیا
 ییهفلخ هتک احهناغ ب و دا فرطر نب ردارب كب لرغط هرکص ی دلبا

 هدنسهدععلا ید ۱ هلکمر دنوکر خوی د نسهدیا ه داعا هتماعم هلا رکن

 باجو |معایدلوالخاد هدادغب بول هلا ماشنحاو یالا مظعهفیلخ

 ینیربساسب بودیا نیبعن رکسع كب لرفط هرکص یدرارروب نا هک وا
 مایص هرکصند هعفووب هفیلخ هکر د و مر اددرونک هدادفغب شاب ولتق

 هب و دنک و ی دروب وا هدنرزوا كنس هداج" را ره ب وديا تموادم همايقو
 ه دنساتنا هعقو ندهفالطارادو یدعا ه ذخاوم یدرفرب ندرلندا تءاسا

 یدل هیس هجا یتس هلج بويعا دادرتساتفم برب كنایشا ناناوا ترا
 هدعن یداملوب یشر ن دیهالم تالا هدنحا تقو یتبدللوا تراغ ییارمس

  5۶یصوصخو یدتا حاکنهکی لرغط ییهدیس یرف هقیلخ هدنسهنس

 یب كولم هی بن رحوب ی دلوا دسیفم نکل ی دتا م امها تباع هعفدو عنم

 رلیدبا «رزوا هبلغ لاک هیافلخ اذه م. یدلوا لصاو و ن دهیو

  ۰ندیلاهاویدشاطوص ندنرغآ كلراوبق هکب دلوا هراز مظع هد هلمرد

 یدلجا لوب كالنوکر بولیکج اب ردو ی دلوا لاله مدآ كب شب یکی

 هکعا طافتلاوعج بولوت ايشا صعب و بوشوا هر نالیجا لواقلخ سد

  E NETEیدلبا الها نس هعن ٩5۱ قشمد هد

 یدناواریعت هدنقو هب وبا دعب یذتکیتفاطا بولوا قرح یعماج

  6قیر, رب قلخ بولوا دنع هن جاق قرلوا الغو ط2 هدرصم هد
 رک( دا دغن هد 47171 یدلوا كاله مدآقوحق بوب راهقیحو راهشالو

 ی دلوا ق رغ ه وص یضاوم ٤٨۷ توف هللا رها معاق نینمولارما هد

 ر دشلوا یسهجک بنصب یعچوا نوا كةب رش نابعش یتوف ی دلوا

 ن دنندب بوناشو یتا یدوب وا هرکص بودی دصف هکیدلواوب یبس

 يدلوا لالعهبا لاح ل وا ب ویلوا نک یرادن یربغ هلفقآ ناق قوچ
 ب وديا توعد هنن روضح یهللا دبع ی دیفح هععدعع ند زرلوا ت وف

 نت ی ی قم
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 نالوا یدهعیوو یلغوا یزاغهدقدلوا توف یدرالیق ترا ز یییطاص

 )ها دع رقعح وا هللا هاب عاق + ئ لا نفد تولیق هللا صا عاق

 هدتاور و نطق ه دنسهنس ۳٩۱ ر دیسعتلا ی رک كنهبسامع یافلخ

 ۲۲ و داوت نده راج هینیمرارب مان ییدلارد هد تاورر و یدنلا رط

 هنس ۷۷ ی رع بود لاقتناهدنن ابعش ۶3۷ و سولج هدنسهحا یذ

 دجولا لم ولت ضار دکسکا نوک شب ندیآ زوفطو هنس 44 یتدمو

 یدنآب:داو یداراو تفغشو لدعو خوند هد ودنک بولوا مدآ

 حایقتسا بو روک سەك وک هدا موم نکرد عاج هکر هک رد وره

 هدقدلوا هنیلخ ردخلوازآ لس نوحاكنا یدعا عاج یجدرب ویدلبا

 ندودنکو لاسرا اادهو فح همالسا ل ولم نالوا ه دفارطا هل

 هتف هن هدئسارا هعيش هللا تنسلها هددادغب هدهروب نه هنس رایدتا تع

 هد 4۳۳ رلیدقبن ن را هلاخ كغ ررر و راد دا زا هب زا تولوا ادب
 هعیش هلا تنس لها هد 44۳ یدتا روهظا وو الغو طعت هد هرو رکا

 ی دلوا ی داع ن وک هګترپ ب ولوا اد هيطع هنتف ه د دادعب ه دن سارا

 هزوب نم هتسو رایدتاقارحاو مده یبظاکلایسوم ماها دهاشم یفرط اهفس

 كننوک یرون هکیدتبا ع واط بک و کر  هدرصع تقو نوکی ج د كن رقص
 بوس رو رغآرغاو یداراویغورب وق ردق نوشرا ییایدعا هلغ هنب رون
 میظع هد دالب راسو ناجراو ناتسز وخ هد ٤٤٤ یدلوا وګ هرکص

 هد 4۰۱ یدلوا فلتسوفنرهعت هدّتلاو مدهنمران قوج بولوا راهلزاز .

 قرن هن اضتک نالوا قو كرش درارب زو بول وا قد رح مظع هد دادن

 یدنا راو باک دلج زوبترد كی نوا ن دمولع فانصا ه دنا هک دلوا

 هوا روهقم ه دنس هنس ۶۵۰ ان یلاوحا كنهفیلخ عاق هکر د بیطخ
 یسولدازاكنلودلاءاهب هکر دشلواوب خد یتیکن بسیدیا هرزوا ماظتلا

 ندو دنکم و برعءارحا بولوا هدا ز تکو شو ناش كنیکزلا نالسرا
 ید ا: یتا ج راخ ن ا كلا ید هفیلخ رلدشود هسارهو فوخ

 بواب قیقح یغیدلوا هرزوا دصق ءوس هب ودنک كنالسرا هفلخ هرکص
 لرفط هلکعا سالا یسلکو لاسرا مدآ هنفرط كب لرفط « دنرهش یر
 مدآ رفاو هنشا و یدنک هر هبحر نالسرا ب واک ه دادغب هدنسهنم ۷

 لام رادعمر هلک عادادعسا ن دنهاشداب رصم یداو ت وق هلکعا عج

(FE)یر  
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 هرم لاک رلبدتبا ملسا هلا كهللا رداق یعیاط قباس فالح هد ۲

 هللارداق هد ۳۸۳ یدلوا هرزوا لاحلوا لد هنوف بودا مارکا و زارعا

 م دقه ندفافز بودا دع هلا رهم نوتا كي زو نب زد كنهلودلاءاهب

 هد ۳۸۶ یدلواالغو طعت ےظع هددادغبهدهروب نه هنس یدلواتوف رد

 ۳۹۷ ی دش ود هبارططا مظع قلخ ب ولاغ وح زس رخ هد دادغی

 یدغا راققوچو یدلوا طعف هددادغب و قارع عیج هدنراهنس ۳۹۸ و

 تعحرب هددادب هد ۰۲ یدروط ردق نوک یرک: بواوا ردق عارذر,

 هن رلسن كرابولع نالوا هفیلخ هدرصم تقولوا هدنسحما بوئلوارب رحت
 لاثءا یضن مع یردارب و یطر فب رش ندا ولع راک ینا یدنلوا نعط

 هش رزوا راب ولع ه ددادغب یصر فب رش هد ۳ رلیدلبا اضما رامدآ

 ادا تعلخ هایس هدنهورکرب ولع یدئلوا سابلا تعاخ ءایسوبصذ بدق
 هدف سش مرح ه دنتسوم ې هدنس هنس ٤ ردشعلوا سابلا هروب نح

 مالتسا یدوسالارعح فب رحر « دل دعا تغارف ن دنزا هءمج ماما

 ی دروا هدوسالارج ههفد جواو ی دراقح سودرب بولوا یک ردنا

 عامر ن دنوب یب رارولوا دوبسرب هجا ییعودجتو دوسسالاری هکیدیدو
 را ,دلکچ هب وربک بوشود هفوخ قلخ مسا قمة تیب وب نی نوسلیا عنم
 رګ هفب رح بوراو ورایا آر هله هلو روق بوچاق فیرح هکیدلاقزا
 ناره ك رعرلبدقاب هشت | بودیا هراب هراب ینا قاخی دليا لتقو یدروا
 كف رح لوا یدناوا هداعا هش ریو نین هلا تال بوالوا عج یر هراب

 هدادفب كارتا هدنسهنس ۶۱۷ یدنلوا لتق ید مدآ ردقزوب ندناپتا

 راشد كم زود هتسلاها خ رک کلات قتح هرداصم ینلاوما كقلخ و طالت

 شاب ج د را رایع و هلذخ رایدروا شنآ « راوسراحو ه راهناخ هعن رایدلاص
 3 ندقارعو ناسارخ هدهروب نم هنسو یدلوط هللا داس5 اع بور دلاق

 هدنسهایذ 4 یدک وط هلج د بولو ا اتش حظ ع هددادغب و یدا والطا

 عط هنفالخ یرهفناط كارتاو ید مدقم ندودنک ی دلوا توف هل رداق

 بودا الا هسان بولق نتسهكنا یاعتقحقحلوا هفیاخ رداتیدنا رشتا
 ی دتا بس یعوسر نالوا سردنم كتفالخو یدلبا تعوکح لزوک

 داسفو شو یدروس یرخ باعصاو یرخ بولوا مدآربخو م رکو لح

 روبث بوقیج ندنارس هلتفایق هناشب ورد ید ا هرزواتوادعو ضغب هنباعګا



) 5۲۱۸۳۱ 

 ذخا مباطیدروط مرک هوز زەم هدشنابكنا هحآوا توف راب درب و هنلا كمال

 یس هلجهدک دشا هرکاذمودد ردزاو مکر داق هقالخهلودلا ءاهب .دقدالوا

 هلکعا رارف ندعیاطرداق تقولوا رایدتبا قافتا هدنباب یسلوا كهللاب رداق
 ه دنس هباجو فنک كنهلو دلا بذهء هدهعطبیربندآ نواو هنس یا
 ردنفلانب قضا یردكرداق هکید.|شلواوبیخدیرارف ببسیدیالابلا هف رم
 عقاو ثوادعو عازت رادفهر قلعتم هئارعم هدنزاارا هلیسهمشمه قعاوا توف

 عیاط هدک دلیااهناوید ردبلاط هتفالخ مردار و قافن هفرط عیاط هلغلوا

 اعلا هب هل ودلا بذهمو رارف هب هعط) ب واوا راد بخ رداق ی دنارا ین
 هدناب ور هکر ب هرکص ی دلبا مارکاو زازعا اک | هلودلا بذهم كج دا
 تیصو یتسهعیشو دالواو « دزء ويد نسرواوا هفلخ اک |یلع ترضح

 كن هلودل اءاهد نک ردیا لقن ههو دل! بدهم ین هعقاوو رداق مترا یدلبا

 رفاواکا هلودلا بدهم یدلناهدزء یفالخ بوڈډ را مدآ یودتا لاسرا

 ندودنک سان هلا هدنلوخد هدادفب یدل ا عين با مارکا بورب و لأم

 هاب ر دنعملا نب قعسا نی ( دجنا سابعلاوبا هلابر داق) . راددخا تعي

 یغ اخ شفت رد هقلخ یقنمب رکی ىسابملا دجا دض»لا ن رقع

 یرلپ اکو مساقلا دبع رفعجوبایس رب ندندالوا (لیکواا عنو هللا ېسح)
 زب زعلا دبع نب ىلعو دن زب العلاوباو مص نب دیعسو یزارشلا دچا ندم

 یبحاحو براوشلا یبا نا یت اضقلا یطاقو دجم لضءلاوا یلغوا ہ دعب

 ردرلثلوایسوم ن, داج هدعب روصنم یلغوا هدعب مقلوب اه دعبد چ علا وبا
 ۴۸۱ و دلوتن.دهب راج هراخو راد درب مان هثمد هدنس هنس ٣ هللا رداق

 یست را رازاب یر نوا كنس هلا یذ 4۲۲ و ساولج دنن اض مز
 ولنتضاب یدلوایآچواهنس 4٩۱ یدمو ۷ یتسرادشلوا توفى سەك,

 هتف تاهدصلا رشكد جهلا ماد یدرا وپ ههایس بولوا وللاقص قوج
 لوسر اش ۾ دنحاو فلت ت 5 ۳ یسودن-؟ یدیا مدا تایضف بحاصو :

 قلخودادعتیمارکب اح | لئاضذو رافک او مذ یضفاورو هل زغم و ناسیهللا

 ععاجنوکه جج: رهه دنت الخ تدم كلا باک لوا یدلبارافکایرالو التاق هنآ رق
 هلودلا ءاهب هدک دلک هدادغ؛ یدروتاوا تئارقهدننس ث:دح باک | هدي دته

 نالوا امدقمولازنا ه هف الل ارادو لالجاو مارک ا هبت ره لاکو ل ابةتسا ینا

 یدلبا ملستو در هلماب ییابشا نانلوا ترانو ذخا ندهفالخ اراد.د هعقو



 هد ۳۷1( ۷ )

 هللا هلاید هددادب

 هدنسهنایم كارا

 ل التخاو هتف

 بو دا روهظ
 قوچ كپهدنانب
 ناب رج راهب راحت
 هلاد ی دا

 قلفوج
 ن داراق دلوا

 ك رەب راحوب

 هد سرا

 رلبدتنا هیلغدکارتا

 هبلع ارتا هدعب

 كن هلاد كرهدیا

 رق نغوچ كب
 هرکص ن دود

 لر دا وا لص

) ۱۸۲) 
 هدنسهئس ۳۹۶ و یدلک؛دادمابولآن رکسعسرافدضع هلکع ادادمسا
 هدادف بولا ن رکسع لر نیکتفلا س یداوب لوصو هلحم بب رق هطساو

 یارتا بوشود هن درآ هل هلبا رایت هلودلا دیضع ی دلوا هجوتم

 بوراو هلبارکسع رادقرب نیکتفلا ی دروک ن دعاق نغوجو ی د زوب

 بودبا رو ره هب راع قوج هدرارا هلایواعزب نعو یدتناالیئسا هعشمد
 هعاوا توف بودا وفعینازب زعلا دبع ه رکص یدلوا رعسا نیکنفلا تبقاع

 هقارعكلم هلودلا دضع قعلوا مرهنم كارتا یدلاق م رکعوززرعم هدناب كا

 هل اب و مانمارک | هی دفراخ یس ودنک بودیا سبح ی رایت و عبط
 نا زم یلغوا رایت یداوا یلوتسم هفارع بو دا اضرا یرکو رخص

 لغوا بو را و هب هل و دلا نکر یس هج وع ی دا هد هرصب ټق ولوا

 یلغوا هلودلانکر هلکعا یکشن ندشبا کودتا هرات كل هلودلادضع

 هرزوا كا سالجا هنماقم ه و قالطا ی رایت هنفرط هل ودلا دضع

 یسودنکو  سالجا هنءاقموقالطا ندسحیرابتخ راحات هلکمردوک ما

 نناعهدنسهنسشب شع.زونچوا (هییرغ) یدلپا ع وجر هسراف
 ی دنوق هن رزوا كله درب ب وهج ن داب رد شوقر ل و ن دلیف ه دنرابد

 هنب و یدرغاجوید (برقدق) هسعفد جوا ها دنلب زاوآو معیصف نا او

 یدهروک ید, بودا ه ر زوا لاونموب نوک چ وا یدلاط هبا رد بوچوا
 دو٠ دنلمآک كرا نا هصقو ردکءد یدشاه قە كعد (برق دق)

 1 ییهعیلخ عباط هلو دلا ءاهد هد ۳۸۱ (۷) ردروکذ م هدرا راک كرلهدآ رتعم

 هلفلوا ی راط هقاصم هلو دلا ءاهد هکر دشلواوب ید یس ی دنوط

 علاط راھ یک ضمب سل یداشاب هکعا و رداصم بوتوط نیا را لام

 یراعا ن وهنواتلا ه ودنک یکعا ه رداصم بونوط جد ییهدیلخ

 نوجا كا تعب دیدجت یسودنکب و ردنوک مدآ ادعا هتفرط عیاط هلی
 ساح نوکر هرکص ن دنرودصنذا یدلا ناذیتبسا هدنناب لک هدادغب

 ه دع یدنلوا سالحا ه رزوا یمرکوب و ی دب وار ب ولوا لخاد هب هعراخ

 ب ولوا یبکرپ وا لا نا هفیلخو بو ریک هسسلحم مدآ جاقرب ن دنموق ید
 یدلبا داب رفو هناغتسا بوید ( هالا هلل انا ) هملخ رایدکحیعاشا نرمنتخ

 لنهلودلاءاهب ب وروس ییهمیلخو امعب ییایشا نالوا هدیارمس رلردعا افصا

 رداق ه دعب بوئوط رادهاش هنکو دتا علخ یب ودنک و رایدتلبا هتسهلاخ

 و
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 ضبق یامرا یت یدلبا لاسراو كرادت ها كب زوئرد ب و دنا راژاپ
 ی دلوا فرطرب یس هظحالم كاج تودنا فرص هنس هدنخ سن یاوهو

 هل. ارکسعزار نیعل قتسمد یدرارزک هد هیمالسا دالب اورپ یب یس هرثک مور

 بودیا قاف هلبا یک اح لصوم یک اح دمآ هلغلوا لخاد مالا دالب
 ییحو رسا قتسمد بوزو یراقک هدنسهس ۲ و رابدلغا یرادن رد

 هلا هاد هددادغب هدنهنس ۳۸۳ ی دلوا درم هلبالجا ه دسح بودا

 نالوایرلسنر كکارتا رلیدرمق ب رار رب بولوا عقاو قاقش هدنسارا كارا

 هب هلاىد بولواللزان هيهرصب رایتختهدعب ی دبا شحوتندرابتت نیکتکبس
 عج یاارتا نیکتکبس سد یدلبا مماوید دیا لتق یزکغودلوب ندک ار
 كنك هطساو هفیلخ یدتا تراغو بهن نیارس نالوا هددادفب كرابتخت و
 ی دتا السا هنا الما هلج كرایتخح و ی دع و نیکتکس هدکدحا دا ره

 ن رللام یراقدلوببوئوق هن را هل اخ نالوا هددادغب كنس هفناط ید كارتا

 ب ولوا رابنس كارتا اړ ز ی دلوا نیعم هک ارا دادغب "یلاهاو رلیدتا ضبق
 ی رهش بورق نوجا ی رلقدلوا یعیش یسلاها خ رک ی دنا رایعیش هلادد
 هننردق هتکرح ب وشارغا یلدو تباصا یطرحر هی هفیلخ راب دقاب هنذآ
 یدلبا ضیوقت هنلغوا یفالخو لزع سفن هلیساضر نيكل ناصقن

 یجندرد ییرکی یسابعلا عیطلا نی ( عرکلادبع رکب وبا هل عیاط)
 نب ىلع ه دعب رفعج ن ىلع هدعب ناور نب یسع یتاک بول وا هفیلخ

 ندب راجرب مان بنع هدنسهنس ۳۱3 ردرلشلوا ناهن یجاحو زی زعلادبع
 هدنایعش ۳۸۱ و سولج هدنس هدعقلایذ دوخاب هڅایذ ۳۹۳ و دلوت

 یت دمو یدی شع یرع ردشلوا توف « دجوا ناسءط زویحواو علخ
 والاقص ی راص ولت ضاب زانروب تاغ وایوب هتروا یدلوا هنس زکس نوا
 دف لخ یسابابو ینا نیکنکس قحجاوا هفیساخ ی دا مدآ تسردنت ولتدح

 عیطم هدنرااوصو هبالوقاعر.د یدنک هکنج هل ارایتخت هدطساو بول یلوزعم
 نفد ه ددادغب ب ورونک ید نسکیا هللا یرالوا توف نوکتکس هبا هلل

 نیعتمو ندنزول دازآ هل ودلارعم هن رارزوا یدنکلارتا هد عب رایدتیا

 رارکت نودا راتتخا سئر یدل مان نیکتفلا نالوا ندررکسعرس

 كارا هبلغراب دا كنج ها رابتخ ردق نوک لا ه دن رق طساووراددراو
 ندنفرط هلو دلادضع یس ۰ داز هح وع ه دسراق رات سل یدبا هدنفرط
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 ی راتروعو یررا هجوق هدنام لعرایدروتوک هن راتب الو رسا بع كيب
 هبلح هدعب راید د لدرککسرابد ههر ب وروس هرشط ن د رهش

 هرزوا كمر و لام رادقمرب هنس رهب ه رکص ن دهرصاح تدمر ب واک

 ه دننییامرلن وب و رّرمشو « رعمو ب اط رفکو صج و اج رابدلوا ملص
 لارقهدعب ی دلر و راتعر ههرفکو لاخدا هدحلص وب عالقو نوصح نالوا

 شی وروب هبراحلادعب بودا لاسرا رک ع ه درک ذالم ن دنلاعا هینیمرا
 ندنسهرفک مورهیعالسا دالبیجو رای دروسک ندعلق نسلاهاو ذخا هلبا

 تع ع هفرطهن ارب ز یدلوا هدابز یرلطلست كن هرفک بوشود هفوخ
 هر هینیطنط ق بوئودیلارفمور هعفد وب یدرردا ذحخا جا ی الب راهشا

 هکندیا تبخ دیدشرب یدئلوا لتق نکر وت اب« گشود دهکر « دقدراو

 هرکه دنس هنس ۳٩۱ ردشعلوا ناب ه دنرک ذ همصایق یلاوحا ضعب

 یکی رلکدلبد بو دیا النسا هرکی رادو هنب راد هرب زج هعاک هنبصنات

 رلثل وب ت اجت ن دن لاها کل ام لوا راب دل آ عانغ هحیتوراب دقي رایدقاب

 لهاویرلتیذاو یروج یراک دتا هراودنک نهرثک هدرلهماج بولک هدادغب
 لاما رکاو دادعت یب رلک دا رمسا هجا ه دنسوشراق یرازوک نب رال ایعو

 عمجت قاخ سپ رلبدتیاراف وخ وي درکسرر وک یخ درس راتب بص موب هسرونلوا
 رابتخ رلیدتنا عنه بویابق یراوبق همدخ هله رلبدتبا موج هتبارس هفیلخ و
 لوغشم هرزوا راکش و دیص ه دنسحاون هفوکب ویلوا ه ددادغب تقولوا

 هرزوا كتک هیازغ « دنرلک دتا مالعا یلاوحا بوراو دادغب ن ایعا یدیا

 نیکک س هلکشبا ر بوتکم هتفرط نیکنکبس بجاح و ی دليا دعو
 لصومرابتح یدلوا عجرکسع یصح الو دعیال هنشاب سب یدلشاب هفعل رضاح

 یتشدلوا هحوتم هارغ بوژاب بوتکم جد هنفرط نادج نبلغ یک اح

 لاثتما هنيا هلبا رورمس لاک بلغت هلکځارها قلرضاح هرمخ ذ و هدافا
 بو ردنوک مدآ هنفرط هفیلخرابتخت هرکص یدلوا هرزوالافتشا هریاخذمجو

 شا عج نب نام كلاع رک | هفیلخ ی دنسا هن رخ نوجا یرادنرفس

 هلجج نمک ےکحہرب رہ را افو هفرصم مرالصاح مب نکل مدررب و مسل وا
 یتا زک هسّرسارک | روشوا داب معسا هد هبطخ قحا مثب هدزکیلا رس تبالو

 بویلوا باج راک دب یراکدبد رایتخ یدردنوکب اوج وید دبا كرتیخد
 روت ز ن راتشدو هبج هفیاخ راحان یدلبا دیدهن یهفیلخو یداواربصع

a4 
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 ردا رفو راهلاتو را هیچ هراقاقز ب و دا ناشی رپ ن راجاص ناو دو
 سما جد یتشلوا رردغ دیع نوک یجتزرکس نوا كنها یذو ی دراردیا
 شد ورود دن دیگر اب دا الیتسا هروغتک | یس هرفک مور هد را هتسوب یدتا

 یسلاهابولا هلباهرب ویخد نیک لیدروک ندعلق هاب سلاها بودبا
 كنهلودلا فیسدنحراخباح بواکرافکو راددلوا لاله درلارهکو هد رالود

 تدش لاکیبلحو رلیدتیا طبض هلبا هطساو لاوما نانلوب هدنجما نیرمصق

 هنسر هب یسلاسها رابدنیا بب رخت نهضاوم یربغندنس هعلقو هرصا لب
 مانا جاقرب قتسسمد رلندلوا هخاصم هلبا رافک ه رزوا كمرب و لام رادقمرب

 یدو هنن راد هرب زج اورپ بو كاب یب بو دا ثکم ه دنسبحاوت بلح
 معت بودیا لاسرا را رکج هیجاوئو د الب نالوا « دلوصو . دغاص

 هلبا یدالواو لایعو لها خد ینالس» ےاھن یب ب وروک ندعلک ینالس»
 توی بوقا یکلاع یراکدشراواعڈ و تراغیلاوما یرلف دلوب رلیدتیاربسا

 هدنس هنس ۳۵۶ بولکهدعب (نوعجارهیلااناو هللانا ) راب دتا ب رک

 جافوذخایالقعقاو هدیلاوح لوا دو ن, رهش سوسرطو هصرصم

 رایدروتوک همور ب و روس ځد نسادع امرلبدتیا نیغریق یظع بوی وق
 قیصلو ه رصاع مک ییهیک اطنا هدعد ی دریک هند یارصت یعوح

 هللا یرلتت اطاست هتکلاس# رزخ یوق كرت لولب رپ هد هروب نح ۀلس رایدتیا

 دا دما زک هسرولوا نالطسمرکا رایدت | دادمسا ندنسلاها م زراوخ یوقررخ

 رلیدلک همالسا هلا یسادعامندنرللارق هلا یرفمرب و باوجوید مدیا
 , همالسا حد لارق ه دنراکدتا عفد یارتاو دادما هرلنا مزراوخ لها سز

 یفارشالا بقل یسوم نب نیسطا دجاوبا فی رمش هد هروب زم هنس یدلک
 یسهرەكم ور هد ۳۰۵ یدلری و روثنم ن دنفرط هفلخو نییعت خربماو
 رلیدلا نیقرافایم نکلرلبدم هلا یدما بو دیا ه مصاسح یتیفرافایمودمآ

 یفارطاو «رمصاح هدیدم تدم ن هیکاطنا هدعب بوروک نداق ننساها
 رایتخ هلودلارع هنب رب ب ولوا ت وف هلودلارعم هد ۳۵۰ رایدتبا پب رخت

 ̂ نسحو داز نب ریکشو ندکو لم خدو یذیا وخدب ندنردب وب یدلوا مات
 ن هلو دلا فیتسو ساللا ن دع لع واو ی ديشخ الا روفاکو نازرفنا

 یهیک اطنارافک هد ۳۵۹ رلیدتک ندایند روغقت یلارق مورو نادج

 فركب ن دانو لاسر ب و روک ندعلق نیرللل وا داق هکنجو ذخا
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 4و دلارعم هدهرود نح هنس هللا هچر ردراو سا قوج یدلوا توفهدنشا

 نالوا یراسرو لتف مد قوح ندکارا بولوا هلاصم هلو دلارصان هللا
 هدئفرط هلو داران یس هفناطلارتا هکنوج یدنلیق یعا یراز وک دازرشنیکم

 ییکنروب نم هنب ررزوا ید:نک بودیا حورخ هرکص ندطاصمرایدبا
 یدتا دادعسا ن ذ هلودلازعم رصات شد رابدزوب یرصانورایدتا رادرمس

 یصان هرکص ندنا یدلبا لاسرا رکسع رادةمرب هلا یرمع یر: زواکا زعم

 یدلیا سب> هدعب یدکج لیم هنب رازوک ك نیکو لتقف یتغوجو هبلخ هکارت
 كعابتاو مرهنم ید زب بودیا كنج هلبا هلودلازعم ید زب هد هروب نه نس
 یدوسالارعح یتیعالم هطمارف هد ۳۳۹ یدلوالوتقم مدآ قوح ندننایعا

 هدنراناب هتس یکیایمرکی بودنا ذخا « دنس هنس ۳۱۷ مدقهراددروتک هی هکم

 |مهالارممایدرارید قدی وقهن ریارومأم هنب و قدلااروم ا«ینازب ردشمروط

 نؤتلا كىلا ن وجا قع وق بورونک هنب رب یدوسالارجح م دنا مکح
 ناسنارلنا یدوسالارع رلیدروتک اناج هرکصرابدخا ل وبق یدلیا ضرع
 كا بذح ه ودنکی سان ب ولق ن وديا عز « رزوا قاوا یسطاتقم

 ناسکساب رد هدنسهنس ۳4۰ یداراشم روت وک بول آ هل یس هظح الم

 رل.تش ك دلروکو را هرب رج و رلغاط ولرد وارد « دنا بولکح عارذ

 فلتسف قوچ تق بولوا راف خو راهلزاز هد دالب رنک او یدلیا روهظ
 تراوسشلا ىنا نیا نسا نب هللا دبع سابلاوبا « دتسهنس ۳۵۰ یدلوا
 یضاق هرزوا كمر و مهردكي زویکیا هنس هن رخ كنهلودلا زعم هنسرهب

 یسهرفک مور هدهروب نه هتسردنعاثا دحاوب ادشاعاشوبیدلوا ءاضعلا

 شثلوا حقها شب وروپ هدزویکبا امدقم رلیدنیاالینسا هنس هریزج دی رک
 هبهواعم هنن رز وا یراوق روس یسهقناط هعيش هددادغ» هد ۳۵۱ یدا

 عثع ندقْلوا نفد هلبایدج نسحو هندی بصغ ید نالوا يحك هطافو
 یشوقن لوا هليا هصک تنس لهاو ر رګ وید تنعل هندباقن یرذوباو هندیا
 طقف بودیا عنم لهم رپ زو هدک دتسا قمردزاب رارکت هلودلارعمرابدتیاوحم
 یتعالک ( لسو هيلع هلا لص هنلالوسر ل ال نیلاظلا هها ز-ا) هرزوا لاججا

 یآركنا بودنا یأر « رزوا قعلوا 2 رصف تشل هر هب واعم قحاوربرحم

 یتوک اروشاع هکندشا ما هلودلاذرعم ه دنس هنس ۳۵۲ یدنلوا لع « رزوا

 بونا راوسراح «دنوک لوا قح هلتوط یمن ام كهنع ههایضر نیسح ماعا
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 یدک لنډ بتونوط ید یتروع هرول ن ه رکص دا یراعح لوا

 ىشرقلا دخ مصتعملا نی رفعج ردتقلا نب ( لضفلا مساقلاوبا هل عیطلا )
 نالوا هدنس هباثم ارزوو هلن عیاطلغوا ر د هفیلخ یعچوا یمرکی یسابعلا

 ندنادناخ براوشلاوبا یاضقلا یضاق لضفلاوبا هدعبیبع نسجل اوبا یباک

 رایت یجاح ردشعا داج اوب ادعا ینلاتوشر هداضق هیج وت هکر ددم

 هلعش هفیلخ عیطم یدردبا نتلاکو كنا دحاولا دبع بولوا هلودلا زدم نا

 هدجوا شا زویچواوسولج هد ۳۳۶ و دلو" ه دزویجوا ندهب راجرب مان
 یبرکب ویآ تردو هنس زوعط یمرکب یتدم ردشعا تغارف هنلغوا یفالخ
 عیط«یدلبا علخی ودنک کیم كج دا سولج عیطم یدلوا نوک

 رابدا كنهيسابع ی افلخ هدرلتفولوارلبدکج لرم ھه زوکكنا ی دلبامحا

 یرب زو لر ودنک ی دلاق یشر الصام دنرالا ب ولو دادزا یرلتکنو

 رر زو یدرواوا یرلبناکررب نوجما كمروک نب روما یرلصاخ قا بویلوا
 بس هن رالوا ناهم دون كن هیسامع یاقلخ ی دنا كت هل ودلا رعم

 هرزوا ت وادع ه رل - سابع بولوا ن د هعيش تالغیوف ید هکر دشلواوب

 یدژرید ردا طض ال رلتوب نکا كیلع دالوا تفالخ قحو راددا

 نادنرراشئسم نکل یدلبا دارم تعا هل ندراب ولع هلودلا زعم تح

 رانوبنوجما رلیسابع كعابنا و نسالاح هکبدید ب وینا باوصتسا هدیکر
 لت ی هةیلخ ی روش هکعاتاو رک سدقمتعمودد ر درلاکد قعس هتفالح

 ندرلب ولع نکل راردیالتق فقوتی وید ردلالح یا تكسا مهاویدلدنا

 تعاطا بول لها هتفالخ یرلنا یس هلج هدنروص كکيدشا هفیلخ یو ر
 ینلاعاقارع هل ویدتا تغارفن دا دوس لوا هلودلارع«مرحالف ۲ زردبا
 ندرلصاخ یکودسعا نیت كنهلودلارعم بودا عزت ندنرادب هةيلخباون

 افو هنذرصم ید رالصاح یدلاع یسراعطفو ًالصا هدللا هقیلخ یرمغ

 هعف د ینا هلو دلا رحم بودا مرع هدادغب هلو دلارصات هدهرول نح هنس یدزُغا

 بوئودو یدلباتراغو بهن بوراو هت رکنبولا یجیطعسب یدلوارداق
 بوئوق هنسفرش بناحخد هلودلارصات یدنوق هنس رغ باج كدادب

 بناح بودا هبلغ هلو دلا.رعم هرکص ن دنعوقو ہرثک بورح هدنژارا

 ورک ییهنیلخ هدنمرم ۳۳3 و ی دلآ ندللا لرصا ید یی رش

 ناسءط حارطان یسعن لیعر, زو « د هرو! نمداس یدلبا سالجا هنماعم

(e)( ین )  

 ییسهفبلخو ۳

 نوحایرلعالتف

 ها سه هرلنا

 هش رر نیما
 ر رروتک



( ۷1) 
 هفیلخ نکتسسم یداوا باک ی زارشاا نجرلا دبع دج اوبا هرکص ندد

 بودا سواج هدنرئص ۳۳۳ ودلوت ند ه راجر مان هضفهدنس هنس ۲

 ب ولواتوفهد ۳۳۸ رل دکح ليم هنب رازوک هدنسهرخ الا ید اج ٤

 وازوب لزوک وان" ضا ردشلوایآ تردو هتسرب یتدمو هنس لا قرف یرع
 هرکصندفدنابف یعایتم لصاطاو یدیا شع رس رق هلاقص بولوا مدآ

 ند ودنکحو راضحا هبه دنس بولو ییقکتس هلا قلالد كن روعرب

 هروما هل اب بولا هنب ریس ٌفضب یب قکتسم تروعوب هرکص رلیدتبا تعی
 ه دقدنلوا تعب ندیفکتسم ردشلوا ییکتبس تقاع یح یدلبا لخادم

 هرکص ندنراما یا تردو هنس کیا ها یدرک هیلا كنوزوت روما ریدت

 نا هن رزوا یدنکر کسعبولوا توف هددادفن نوزوآ « دنمرم ۶

 یقکتس تولکهدادغب یدا هدنیهتفولوا را دار ایتخ ارکسع رس یدازرمش

 یدبا « دزاوها تقولوا هل و دلار عم یدل ق هیحوت نیصن» تالیکب رلکب اکا
 دازرمش نبا یدلک هلحص بی زق ه دادن بولوا رادربخ ن دوف كنوزوت

 هلودل ارعهرایدتک نفر طلصوم یسهقناطلارتاهرکص را. دناافتخا یکتسو
 یدشروک هلایلهم بوعیح هفیلخ یداوالخاد هدادغب یاهم ندنصاوخ

 لارتایسُغا افتخا لنودنکب ودا رورس راهظا ندنمودق كندلودلا رعمو

 هدادغد هلودلازعمهدیلوالا یداج هدءب یدلبا « دافا یفیدلوا ن دنفوخ

 كنه و نب بودا رما هفیلخو یدیک ناتفف بوداتعسندیفکتسهو لوخ د

 كعاخ یایناو هنارس كوم هلودلارعم یدریدتا شقن هب هکس ن: راما

 ن وکی کیا یمرکی كنهرخ الا یداجج رایدلواراب یظعو رایدنوق هنب رهناخ
 ۱ یعلبآندنف رط یک اح ناسارخ ی درروطوا ه دهفیلخ روضح هلودلارعء

 كع وا ىلا كنهفیلخ بولک مدآ یکیا خد ن دنفرط یرلیقن مدو یدلک

 هن زاغوب نغد راص ب :وکحیغاشا ند ت نامو رلءدراو ورانا هلبس هناهب

 تراغ یبهفاللطاراد بوربک هن ر, یرب قاخیدرب و قلا هلو دلازهمرایدروک
 یجدندنارلب دنلنا ه:سهناخ كن هلو دلارعم توروسناب ی هقیلخراقب رحرابدتنا

 لع مدقم هسبا یبس كوب ی دکج لس هنب زوک بوئلوا ملست هال عیطم

 ردنوت ا ندا هلخادم هکلمروما بواوا لود ببس كنيفکتسههک هن امره

 سب رابدارمطاح هدنایررکسعرسكنس هغناط اید بودا تفایط یظعر
 هب هقلیخ بود نظعوس و دیدلوانومایسهلازا كنو چ ول هلو دلار ەم



) ۱۷۰ ( 

 ر سوك فعض كل ریو یسیک بوید ر دسانم كلری و یسیک ه دکدنیا

 یلیدنم وبیدیارضاح هدساح لوا یسعْن لعرب زو یدید ردلکد بسانع
 یدیدرد لوا كنا صالخ ندراالب لوا نی رربسا ناسه ن دقم هلفص
 نوجا صیلختو سن ییاراساو میلست یتا ب و دیا اضما شیر كلا هغبلخ
 یشال ندنفوخ نددازرمش نا هلبا نوزوت تم هد ۳۳۲ ی دتيانییعت مدآ

 هلودلا فیس ی دلوا هناور هنقرط هلو دل ارصان ه دلصوم توقیح ند دادغب

 هلودلا رصا هدعد یدننا هت رکت نوعا لافتا تودیشاا یمودق كن هقیلخ

 نا دجونب و هفیلخ ه مهب رایدراقیچ هلصوم یی هفلخ بونا هت رکن ید
 ی ودنکن دنرلفرط نادج یی هفیلخ هرکص رلیدتا تماقا ه دلا بوراوه هر

 هنس ی د زاب بونکم هنبلط هحاصم هلبا نوزوت بو دیا یهف لاقتتسا
 قرهقیب بوقاب و رای درکه غامر ا رک بولک ندان رد یوو سور « د هرو! نه

 تنرضم لاصرا هب هيم السا د الب نامزرب رلبدلک نيڪڪد هب هعدرب

 هد ۳۳۳ یدلواالغو ط یظع هددادغب ورلیدنک نوعرح هرکصندک دا

 ندنلاوحاورب رک بوتکم هنفرط دیشخاامدقمی دلباتع رع هدادغب هفیلخ
 هب هفیلخ ب واک هب هقر ها ابا ده ےظع ن د ص٥ دیشخا هلکعا تاکش

 كروطوا هدهفر یدعا ید یدک ھا كتک بولا هرمصعو ی دشلوپ

 نوک ی درد كمرحمو یدلکد یخد یتا یدتبا فی وخت ندنوزوت بوید
 ه دنکیدلک هلګ مان تیه تم ی دنک هرصم دسشخا بواکه دادغب هفیلخ

 نوزوت هدعب یدنیا ناعاو دوهع دیک اور رح بوتکء رارکن هنفرط نوزوت
 رلبدلوا قالم هدلحمان هر دست ب وعیح ن وا لابقتسا ین هفیلخ نددادغب

 ه دنرالوصو هلسح مان هب ضم ب وي وقرللکوم هن رزوا كنهفيلخ ن وزوت

 رابطو راہوکه دنراق دلشاب هن اغفو داب رفم رحو عابا ریدکچلیم هنب را زوک
 یدروتک هدادعب بولا هلا لاح لواو یدردصاب نب رلادص بوریدلاح

 ید ییچ وار, هزب قدلوایعایکیا كج دبا عاشسا یتفیدلوا یعا كنا رهاق

 (ههاب یکتسم) هدعب یدلوا یک یکودید هة فلا ف ید د ردیللوا
 لکوتلا نب هحلطقفوملا نیدجا دضتعلان ىلع نتكملا نبهقا دبع ساقلاوبا
 ب واوا هفیخ یجنکیا یم رکی ی دلوا هفیلخ یمابعلا یعاهلا یشرةلارفەج

 هیسایع هک.دلوا یاسا ىلع ندع یسارزوو ( هللا ییکتساا ( ی اخشعت

 ی درولن د بتاک ب وبملوا قالطا یظلرب زو هرانلک هرکص ندنو هدنتلود



( ۱۷۶ ) 

 سبحو یدنوط بوزوب ینیکتروکء رکص ند هب راح هعفدجاقرب و یدلک
 هد ۳۲۰ یدتیاهیحونصنم قلا معالارعما هددادفب هشارناقتمویدلرا

 قیارناخد قتم ی دحاق قیار نا ب ودیا الیتسا هدادعب یدب "ملانا

 روج لاکوتراغ ی دادغب یدب ملا نبا رابدتبا رارف هنفرط لصوم هل هلی
 هنفرط هل و دلارمهان ه دنرلفدل وا لصاو هت رکت یار ناو یت ی دلبا
 هلودلارصان ه دنراقدلوب ل وصو هلصومو رابدتا دادم ب وزاب بوتکم
 ی دلبق لاسرا قبار نا هلیار وصنموبا یلغوا ینتم ی د-ةچ هفرطرپ
 هدنراقدلوا ردیکب ولاق هدنماتخ ساحمیدلیق زارعاو مارکا هرلنا صان

 هدقدراو هنب روضح هقیلخ رصان هرکصرایدتا لتققدارنا یدتا معارصات

 ناتفف خد هب لع نسل اوبا یردار ی دلیق | رعالاربما ب وری دبکن اتفق

 هروب نه نس یلتف كار نبا یدلبا بیقلتوید هل ودلا فیس بو رر دیک
 ییربخ یلتق كقبارنا دیشخا ردشلوب عوقو هلاق نوکی د هن رخآ یجر
 هدادفب هلودلارصانو قتم « دعب ی دلبا التسا هقشمد ب ولک ه دک دی

 رلیدتبا امعب و تراغ نلاوما كنب رار رب قاخو یدلبا رارفیدیزب نیا بواک
 بولکرکسع رفاو هک هل و هلبا نادجوخ قبل هدنلاوش هروب هنس

 یدرب وماظن هن-سهکس نوتلا هددادغب هلودلارصان رلیداوا لخاد هدادفب

 تکرح یوق ایدیدراو هلصوم بوقیح نددادفب هلودلارمهآ هد ۱

 كلا یدا هدطساو هل ودلا فیس یرداررل دعا تراغ یتسهلاخ بودا

 رابدصاب ینهلودلا فیس هجکر بودا هنتف ظاا ید كارتا نالوا هدنتا
 دن رک ع ن د هفیلخ بولک ه دادفپ هدعب ی دلبا رارف هنفرط یردار
 هدادغب یتا كارتاو نوزوت ی دتسا لام رادعهرب نوحما كەر و بحاوع

 هنب رکسع بودنالاسرا نوا كيب زویترداک |قتءرلیدتا عنم ندکمریک
 هنس نوزوت یدلبا رارف هلودلا فیس كجلک هدادغب نوزوت یدلبا عی زوت
 تعاخو بصن ارحالارماینا قم بولوا لخاد هدادفب هدنناضهر هرو نه

 هد هروب نعهنس یدبا هرزوا سارهو فوخ ندود:کض نکل یدلبا سابلا

 ترضحهرزوا یرلعز كنس هقناط اراصنویدلک یعلبا ندنذرط یلارت مور

 لیدسنم ل و او ی دبا شلاق ین بولیس یتب ز وب هلبا لیدنمرب یسرع
 یربسا نالسمقوچ زکه سررپ ورکآبودبا بلطینآ یدیا هدنساساکاهر
 "راشنسا یعوصخ و بو دبا عج ییاهتفو ءاضق قم سب یدیدعهدیاقالطا



( 6۱۷۳ 

 رد هفیلخ ىج ر یعرکبیدلوا هفیلخ (عهاربا قصساوبا هل لا )
 ندناردتقم یردب ر دشعا دلوت ه دنګ رات ۲۹۷ ندهب راجرب مانبولح

 هد ۳۰۷ یتومو ۳۳۳ ییلخو ۳۲٩ یسواج ردکو شا شبنواقجنا

 للو یدلو (هنقلا) یمناخشقنرد هنس ۶ یتفالخو ٩۰ تس پولوا
 نایلس هدعب یدیز هدعب دجخن دجا یسارزوو روصنوبا نالوا یدهع

 هدعب یخرکلا مسقلان دمخ هدعب یِطب رارقلا قحا وبا هدعب نسما نیا

 رص وا یتاضقو هلقم ندجم نب ىلع هدعب یناهفص الا هللادبع نب دجا

 یسرطاردب هدعب ینولوطاا ةمالس یرابجاح دوا هدعب رع ن فسوپ,
 دهز یدیا مدآ لهسشاو عیلعولنت ضابب ردراشلوا ناقاخ ن, دجا هدعب
 ع رکن آرق قوجو رالبق دعدو رتوط جروا قوج ب ولوا هرزوا حالصو
 یم نوجا كنا ید ا شما تارکسم یدیا ماربثکو یدر دیا توالت
 قاععسو تعلخ همکح ه دطساو ه دقدلوا هفلخ رلبدتا بیقلت وید هلل
 تو ردنوک مدآ ه دادغب مدعم ندزلوا ه-ةيلخ قم مک یدلبا لاسرا

 ی دبا شعا ذخا یت الآ یودنکب صعب یدو شرفرب ن د هفالګلا راد

 كنایلس یرب زو كنضارو ی دتا نییعت بجاح هبقتم ینولوط نی همالسو
 هدنلا یفوکیبت اک كمک< یس هلجج كروما ب ودیا اقبا یترازو مسا ءدنرزوا
 لاسرا هن رزوا ید زب ی رکسع رادقهر هلا نوزوت مکن ه دعب یدیا

 ییغی دلوا روصنء كن رکسع هدلوپ یدلیف تک رح ندنرادرا یدنکی دالا

 راکشو دیص ه دلوب یدلبا دارم كعا ع وجر هطساو ورک بو دشیا

 ه دلع لوا هکیدنشبا « دقدلوا لصاو هنلحاس یامریا روج كر « دیا

 بوشود دعرط فن زدرامدآ رادلاخ تباغ هکر دراو هقناتطرپ ن ددارکآ

 هلف_فلا ی لع هرکصن دفدرحاق بوزوب ی دصاب یراناو یدراو هلا مدآزارب

 لتفویدروا ندنلب هلا هب رح یهدنلا بوش را قاشوا یصر ندندرا

 لام هباهن ندنس هناخ « دقدلوا یعوعس كن هفیلخ یلستق ربخ یدلیا
 کسو ەن یایتراع ت دم كمکح یدیا نوفدم یزنکا یدننا جارا ,
 الیئسا هتلود روما ن وک چ اقر بولک « دادب ۰ دعب یدنزی ر دشلوا یآ
 « دعب ردتا حارخا ن د دادفغبینا قاخ هلغلوا مدآاوخدب هرکص یدلا

 ماش قیار نبا یدتیا الینسا نیکتروک هتلود روما یخد نوڪ چاق, ,
 هدادغب یسودنک ب ودنا بام ات ی دجا نسل اویا ن دنفرط هنب رابد .



(WE) 
 هکر د هلقم نب نسحیرد !رب كنا املا طلا بحاص نالوا جت هکر یک

 هدنس هرغ یسهدعلایذ هروب نه هنس ر دشل وا توف هد زکسزونوا زویجوا

 لاسرا رکسعر وشراقاکا قیارنیا ید روپ هن زوا دادغب ندطساو مکح
 هدادغب یک یدتارتست هدناورارف همکعقنارنا بودا اغ کح یدلبا

 غص روهسشم ه دنظفا مکح یدننا بصا |معالارم»ا یا یار ب ورک

 مدروک طوبضم وید مک هد هست هيلع دع»*ضصعب بولوا هلا عراضم

 هدنلصایکح رد-ثلوا نوک تلا نواو یآ نواو هنسرب یتدم كعيارنا

 بو دا ياشنا هح واد رم هدعب بږلوایکولم دبع كن یلیدلا ناک امری زو

 كناو بالا هقنارلا نا هرکص ردشلوا یسیرب كراندیا لتف ىلا هرکص

 هرکص یدلبا درط ندرادد لوا قید زب ناو الينا هزاوها ن دنفرط

 یاعتنا كن هلم نبا یلاعت ها یدراو هطساو مکح والیتسا هزاوها هب وب نیا

 ه دانمهوپ یدلوا اح هني رب بودیا طیلسست هنب رزوا قدار یک نوجا

 یدودالادی * هلقم نافكل تحس لةم کو » ر دشعدیدرولا نا

 دادفبین جاو * قیارنی شعنجرلا ردک هب * مغلاو ديلا اهرکش
 نادج نهلودلامصاتبو دیار هس هلصوم یضارو یک هد ۳۷ کم مکح

 « دادغب هقیلخ رابدلوا هحاصم ب ورب و لام رادقرب هدب ی دلبا رارف
 هقیلخ و روهط ه ددادفن هلن | قلخ كولبر قثار نا مدعم ندزرلوا لصاو

 نارح بول وا رطضء تبقاع رلیدش ود هسارهو ف وخ ن دنا مک و
 ید هماشهدعب هکلاع لوابوراو رلیدت | هيج و نراتالون سنقو اهرو

 درطیرد نالوا کاح هدعشمد ندنفرط دشخا هد ۳۲۸ و یدنا البتسا

 قلوا كلام ید هرصم یدامم ی داوا لصاو هش رع یسودنکو

 بول زو ییار یا هرکصذدکنج مکح بوهبج ندرصم دیشخاس یدبا

 نبا بولک یدردنوکر گسعرب هلنا یردارب دیشخا هدعبیدلبا رارف هقشمد
 یدلوامرهنع یرکسعو لوتقءیردارپ لدسشخا رایدابا هب را هلباقیار

 مرا مب ورب رح همان تب زەن نوما یلتف كن ردار هنفرط دیشخا قبار نبا

 تكسزسا بودیا لاسرایجا نحیلغواو راذتعا وید یدلوا لوتقم هلی
 بودبا سابلا تعلخ هجا رم دیشخا یدبد هلا لتف یولغوا هنب ر كلا
 ه دنلا دیشخا رصمو ه دنلا قیار نبا قثمدو ی د ردنوک هنساباب ورک

 یردارب هن ر بودناتأفو هقلخ یضارهدنفصنملوالاعب ر ۳۲۹ یدلاق



( ۱۷۱ 

 راب دیا « ر روا عازت هللا یرب رب بولوا ه دنرلا دایز نب ریکعشو هلبا هب وينا
 ماش و رصمو «دنرلا نا دج یتب هع رورضمو ركب رادو لصومو
 سادنا و ه دنلا ى ولع ما هیقب رفا و برغمو « دنلا خط نی دمع دیشخا

 دجا ن صن رهتلا ءاروامو ناس ارخو « دنلآیومالا مصانلا نج رلادبع

 رهاطوبا هماع و ی رح « دناا ید ناحرحو ناتسربطو ه دنلا ین اماسلا

 سەم ه دقدلوت لالقتتسا « د دا دغب قدار ن دع یدیا هدنلا یطرقلا

 بصا رب زو هب هفیلخو هب ودنکی رفعجن لطف نالوایسعجارخ ماشو

 ماش « رکصخدک دعا لوزرعم ندرصع یفلغیکن دجا هقیلخ یصار یدتا

 نا هد ۳۲6 ی دلبا قالا ید یرصم هنصنم كعغط ندجم یسلاو

 ند هب رج دانجا قیار نا راب دتک هطساو بولا ےھس هلس یی هعادخ قیار

 هکمر و نالوا بولطء ندودنک یدب زی نا ه دک دتا ذخانی راضعب
 ید ری هدب رابدلک هدادفب بونود قار ناو هغلخ سد یدلوا یطار

 ید زی ی دلبا لاسرا کر هنن رزوا كناقیار نا هلکع ا دهع ضقن

 داع هاکعا ارغا هن ززوا قارعو رارف هنفرط هپ و ن, هلودلا داع امزهنم

 هدالب نالوا هدیلاوحلواو هزاوها بودا لاسرا یهلودزا E یردار

 عاص كل هلم نب یلعولا هدننصنم یلاوش یسهنس ۳۲۹ یدلبا التسا

 هکهریدتبا بص یک هن رب و لزع یار نیا ید یبس یدناوا عطقیلا

 یدرزا وزا هرلغا ىل هني بولوا شوخ یس هرا ردشلوا کودتا یس
 بودیا عطف ناسا كلا قیار نا تبقاعیدبا هرزواییس هنارزو لیصحتو
 یراکتهدخر روروک ن روما بودا تمدخ هر و دک« دسبحی دابا سدح

 لاک بولواضراعیخد لاهسا یرلکدی داعهالا برذ ه ودنکی دیغوبیجد

 هدهفالارادبولوا توف هدنلاوشرکسیمرک زورحوا هلابارطضاو تحز
 میلست هش رالا كلایعو لهاو جارخا ندنرف هش هرکصادقدنل وا نفد

 یرغر و حارخا هل ه دع) د E E E E یدنک بوروتکرلنا یدئاوا

 هر همیلخ جواو ردشلوا رب زو هعفد چ وا هکر دب رغرا,دتا نفد هد هناخ

 چ وا «دنرعو ردیضار یر و رهاق ی ربو ردنقم یر هکر دشلوا رب زو
 هلحم چ واهرکصادنتوم و هلصوم هءفدر و هزارمش دعفد کا یدنک هرفس هعفد

 مدزا فی رش فح* هعفد یکیا هلبا لاوب نب هدکد لک لا یدنلوا نفد ۰

 یدردیاداب رفوبد رایدسک ی ک یلارازسرخ رخآمدلیا تمدخ هیافلخ هوب و .
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 ردشلواکذ یسوادازاو دنکه دعب توقا ند یجاحو فسوب یلغوا هدعب

 ) ودلوت هد ۲۹۷ ند هب راج هيم وررب مان مولط ( ها یضار ۳۲6

 یازوتوایرع تقولوا ردشعا تافو هد ۳۲۹ و سولحهدنسلوالایداج

 رسا هماقلار بص ردن اصعت هج هداز ندنآرب ند هنسید ید میدیا هنس

 تبع هیالضفو ابدا بولوا مدآببداو م رکویعسولز وب نوزواو فيګو
 ند هبسابعیافلخردشاوا دن اک | بببطاا ییاصا!تباتننانسی دیا هرزوا

 ناب وقوا هطخ قوجقوچ هدربنءو ر دب رخآ كرا هسیک نانلوا نی ودنیرعش
 ردراو شهوقوا جد ندرلنلک هرکص هح رکا ردو یرخآیند كن اشلخ

 یافلخییئرت كنب روما راسو مححطهو هنب رخ ر دسشلوا هرزوا تردن نکل
 یدجتو یظعار, زو ی هلعم نا « دقدلوا هاشداب ید ایک یرلبلتوت نیم دقت

 هل ماعم نسج هل هرات دا تءاسا هپ و دنکو مارک اوشزاون هقلخ و بصن بجاح

 نرفظهو هب رج هدک دت|لوخدیسهنس ۳۲۶ و رو رمیسهنس ۳۲۳ یدتا

 لا هنیلخ صوص و راد اذخ ای هلقم نب مظعار رو هدهفالخ اراد توقان

 هدک دتا فیلکت هاسع ن يلع یترازو یدلبا ناسعسا قعاوا یعوعس
 ییاسبع نب نجرلا دبعیشادنرف یدلتق لوبق بودا هل اهب وید مدلواربب

 بصن یعساقلا ن د رفهج وبا هن رر و لرعینا بقعردو رایدتبا بصذ
 لماع هدزاوها ید زب و هد هرصب و ه دط ساو قیار نا تقواوا رابدتا

 مظعا رب زو هلبا یرلمامتا لاسرا یلاوما نال وا دن اع هنفرط یریم رایدیا

 یتسما نب ناس هنبرب و لزءینا سد یدلق رجاع بوشود هر هعیاضم
 تااتسا هتفرط بوشود هف وخ نادعار یا هدا هفیلخ رايد ا بصن

 هد هبطخیعماو هیجوتنیصنم کالرکسعرس هب ودنک و لاسراراب وتکم "ریما
 نفرط هیجاس م دقم ندرلوالخاد هدادغب قیار نبا یدلیا ما قلا دا
 روما هلج هدکد اک هدادغب یداراثلوا شحوتم ندودنک هب رح بوئوط

 ناثلوب هدفارطا كر ه دیک یدلاق شيارب هدتلا رب زو بولوا طوتم هنر كنا

 دادغب هبهفیلخ بو دیا اليسا هکلاع نائوب « دراتهوکحرب ز یخد لاج

 یکح كعيار نا نالوا یراج یجد هدنا ی دلاق لحم یربغ ن دنسحاونو
 كشارنایخد طساوو هرص) ید هلک د هسوک ینب زوس كن هفیلخ بولوا

 هب وب نب ىلع هلودلا داع سرافو « دنلا ی دیزپ ناتسزوخو هدنکح رز
 هلودلانکر یکلاملبحو ناهفصاو یرو هدنلا دع ن ىلع نامرکو هدنلا
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 درحیرادیک اتو اس لوا بولوا ك4م هب یهانمو یهالم ئطاعتورجخ
 هم ن لع ی دیشعا وڍد نوسلوا لانلا لهسو صخر تذل بابتا

 هدوهسج هليا مامهآ لاک یرلنارغاق بولوا هرزوا افتخانوراه ن نسحو
 هلا رھ هلیساسؤر كنم را هقرفهب رخو هیحاس ند هذرب سد هسیاران یدنآ

 ن دنرشو ماهذا یدلوا افو و رادخ كرهاف بولوا هرزوا هست اکمو

 هعفدرب وه دن ز یععا هعفدرب هلعم نا تح یدراردبا فب و اغاد يیرلنا

 هلبا تالک نوک انوک بوش روک هلبا نوروک ذم یاسٌور «دنب ولسا تروع
 بور و نوتل | زوپ همهتترب و ی دلبا ماعم او یعس هربفتت ندرهاق نی رابلق
 وډ د رونی روک ررضرپ ندرهاق هزمس موج اذهجنم هنوروب نم یاسّور
 بو رب و نوتلازوپ جد هنیربعم كنهسیک مان اوس نداسورو یدنلب وس
 لاکند همیلخ رلغ رح مرج الف یدردتیاربعت هرزوا لاونم لوا نسا وزر
 راءدرکهبارمس هکر هدنسلوالا یداج ۳۲۲ بودی اش >وئو رقت هبت مع

 روم یک ینید۔ وط یلاوحا ی دیشاوا شوه بوح ا بارش قوج رهاق
 كني رکبسس فب رط بولوط ی دجاق هتسماط ماجرب بوی ارعع ناوتاو
 عضو یرهاق هنب رب بودا ق الطاقب رطو رلبدرونک هلحت ینیدلوا سوی

 رايد اروک بوکجلیم هن رازوک هلکعا عاما ندعلخ یب ودنک و رل دتا

 یدنلوا ق الطا تقولوا بولاق سوبح كد هنن امز یکتسم هلا لاح لوا

 سبح هی هد عب یدرونلید هدنروبف عماج نوجا رعح یفالخ ناش بوقیج
 یړزو « دقدناواعلخ هرزوا حورشم هجو یدلوا توف هد ۳۳۹ بونوا

 )دسر دا ذخا یرهاق رلددتنا رارف دم السسیسادخمآر ایج وقو یبصخ

 یزسوک هدنراکدتا لاوس لع یی داوا سامااوبا ه هم دخنانلوب هد ارس

 هن اخ سبح رکسع رایږ ا سوح هدلح لوا هل هلیس  دلاو هکرلیدرو
 رفهج ردتفلا ن .(دجخساملاوا هللا ضار ) . رایدتا تعب بوحآ
 یعالک (هللاب یضارلا ) یت اخشقن رد هنیلخ یر کی یسابعلا دضتعلانا
 هلقمند لعوا یر زو هلطادبع لضفلاوباو دجا رفهحونایدالواو

 مسقلا ندج ه دعب یسع ن لع 51 نچرادنع ۰ دعا نسح یبغوا ندهد

 لعوا هدعب رفعج نی لیضف هدعب دلم ننسلا نب ناولس ه دعب ینرکاا

 تاک رلتلک لدهن رخآ كتلود هبسابع یدو رلنو ردشلوا یدهزتلا هللادبع

 دج نب رع یتاض#لا ی طاق یدیغوب ترازو ناش هدنرارزوا بولوا یسهلوقم"

  (Er)یر (
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 تشحو هل زارا هلدا هفیلخ هلغلوا یعوعسم كوم خر وید رد هرزوا

 هبت ره لاک ب وردت | بصنیس ادم رایحوبق ۾ هفیلخ قلب سنوم بوشود
 تر وعر هب هفاللنا راد ه3 دلوا ییولعم كقبلب هک هلب وش ی دتا قیصت

 ندیفتکلانا دجاو ماخ یرهاق تىقاع یدا لک د رداق هکمربکیخد

 ر وما ضعإ ه داب هطمارق قلب نا ب ودیا قافتا « رزوا كعا تعب
 یدتسا قعشل وب بولک هبهف الا راد هلبا یت ر وص كتا هرک اذم

 ندرارکسعرس كوس مدقم هسیا رهاقیدنا كهروس یتشیا كن هفيلخ یدا مع

 قاغا هلا هورکی راک د د هیحاس ندرکسع فئاوط و یرکیساا فب رط

 لخاد هبهغاخ ر وضح اورپ یب لفاغ ند هیضق قلب نا یدیا شعا

 رادربمخ نکیآ ضب رم ید قیلب یسااب ندندرا یدئوا ذخا یکینیدلوا

 یدتا توعدیسنومرهاق هرکص رابد- | ذخا جد یا ہ دک دلک بول وا

 هکر دکعا راسفتسا نلاوحا كنلغوا هللا قبلب مدار كج دا ددر هدکلک
 يع ولد مدیا قالطا هسا لکد كحرکرکا مدتشلا روما ضع ه دنراقح

 یسهناخكنا یدلبا رارف هلمنارابدتا ذخا یخدینا یداک سنوم نیکتنا
 بوریدلو یہ ینکلا نی دجا لبا ماعا لاکو ی دنا وا قارحا ه دعب تراغ

 نس هل وا قالطا بولک هکر >یانا ندنسب> كسنومیدپا هنیرزواراوید
 _ هنا نکلرپ بول زاغوب قلب نا ادا ی دعا مما رهاق سپ رابدتسیا

 . كنا یدلشاب هفلعا بوب وا یاب بلب ید روتک هنکو ا كنساباپ و ایدی وق
 ۱ را دتلنا هتکوا كسئوم هل نسکیاو رايد وڏ هنکلر بوسک شا جد

 ۱ جد شا كنا یدلبا تنحل هلناق كراناو دا نس هلک تداهش سفوم
 ج ررک هلاحو رندا تنایخ ههاشدابرا درد رک هد رهش هل نجوا بوسک

 هئس هنب رخراشاب هرژوا یرلتداع بوک ا یرلشاب هرکص ی دئلوا ادود

 ۰ یرکبس فب رطو لامعتسا ییصخو لزع ندنارزو رفهجوبا ه دعب رایدب وق
 . ییغواو هن ایقسییان ه واعهرهاق هد هروب نم لس یدنلوا سحو ذخا

 [3 2 ارطتا تنس لها هددادنب نیک تامرف قسفاوا تن هدربام هدیزب
 هلا لامهعتسا یرلنوب و م رڪ یی یهالمراسو نغلو رخ تالذک رابدش ود

 نالوا یکنچ هکیدستیارهاو ی دلبا ف هر هف وکو هرصد یراث وا قورعم

 تویلرامتا ندهدرب سا ه دل دن) وا عی هرزوا كماطب كلكن رآ هب راج

 نمدم یسودنک ی دلا یس و دنک هلزاسهب صبخر یر ه راج یکچر ظن
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 ر دشلوا یکیدرب و هب رالا كنسي راوج راسو كنب رادلو مامان همطافو
 سنوم (هن انس نعهللازواجت ) یدت|فارساوری ذب لام نوج هنب راوجو
 توقع وبا نکل ی دتا دارم كعا بص یساعلا وبا لغوا هنر لنا

 ودد رشود هنسادوس قلا ماقتا كنب ردب ه دکدوي مهو ر دکجوک قعسا

 (هلاب رهاق) هرزوایآركناو لوبق نی زو-سسنوم هدکد عا باوصتسا

 ندنسملوا هفيلخ كنا سوم رليدتا هي اخ ىدضتعلا ن د# ر وصنموبا

 یدر د زاروطوشراق هبا ضف نکل مر ولب قيدصق ءوس تویلوا نون

 با هللا ملص هلا لوسر دج ) یماخ شقن بواوا هفلخ یجنزوقط نوا
 یسارزوو زب علادبعمسعلاوباو دعصل ادبعلصةلاوباید الواو یعالک (اسو

 نعیجاحو دچجا ن هللادع هدعب مسا نب دم هدول هلقم ن ییعوا

 دوش!لوبق ردرانلوا دم نب رع یسسضاقو ینولوطلا دمالس دعب قبلی
 بولوا هفیلخ هدنمرم ۳۱۷ ادتاو دلو هد ۲۸۷ ندهب راجرب مان هزاتف

 نوکیکبا هن رخآ یلاوش یسهنس ۳۲۰ « دعب ماخ ه رکص ن دنوک یکیا
 هدنسهرخ الایداج ۳۲۲ تولوا هقیلخ هرکص نداق ردتق» رازکت هلاق

 یداج ۳۳۹ بوتابف یعا یرازوکه لاب ذوعن هلبا یرسکا نیغ قو علخ
 یتدمویبا یللا یرع یدرزکر وئلبد ها ندقلخ هاو | توف هدنسلوالا
 نوزوا هلوفیلافصو یحاصولب وب هتروا نوللارمسا ردشاوا یا ی لاو هنسرپ

 وللافص ابقولزوک لوپ رج نمدع نولتلا ربثکو وخدب ولاتقو كاغولنروب
 هسلوا قلخ نسح كلهمالس یبجاح رکا بولوا مدآ ولزکب ل قو كنلب
 لتقناسنارب ه دقدلا هنلا هکندیشردیاب هب رحرب ی درر وک ررعقیلاع قلخ

 یدرونک هیاتع ضرعم ییدالوا ر دنقم قعلوا هفیلخ ی دزفارب هکدعا
 هن رهراکشاو ناهن تروع هدک. دنا لاو-س ییلامو راض>ایحد یتسانا

 یسادتبا كنض ره اتسنسا هللاب دوعن هدنروعویدلبا امناو ضرع هسا كلام

 فثک ت روع یدردصآ ندنفانا هرکص ندب رض مکحت یدینعا روهظ
 یدلباقالطا هدکدخا نیم وید لک د كلام هثشرب یریشندمگی دنیا نایعو

 یدلسق « ذخاّوم یتسهصنرب ن دنرالءاعو مظعارب زو ییهلسم نب للعولا
 هد هفاصر بولوا توف تفشیسهدلاو كردتقم « دنسهرخ الایداج ۳۱

 تسدکب دارا هسوک ضعب ندهدر س هغیلخو یدئلوا نفد هدنسهب رتنالوا

 كعا رهقو ذخا نلغوا كقبلب و قلب و یسن وم هلذغلا ىلع ب واوا قافنا
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 ترازو هکندتا سا بودا بیطت هلا ليج دعو هدکد رتسوک هر هفیلخ

 داموب هیلبا اضرا هصوصخوب یسنوم بودیا ماقا قاس ربعشت هنبلط ۰
 یتسلوارب زو كلذ عم ردشلوا یوق ببس هنسساوا یظعارب زو كعساقلا نیا

 رقاورپ هقبلب مساقلانیا ه رکص ی دزردپا حابقتساو ه ارکتسا رهسوک ق وچ
 مظعار زو بودیا باج یب رطاخ كسوم هلبا یتطاسو كلا بورب ولام
 مظعارب زو ه رکص رد لقن ء رزوا لاوتموب ه دلماکرثالا نبا ی دلوا

 لاسرا مدا نوگا توعد یتوقا ن دمو بب رغ ن نوراه مساعلا نا

 یتسهناخ كسنومو عج هی هفالطاراد ییه رج ن الگو نیرکسعای و
 هزاوآرب هثسسكسنوم رشم یتفیدلوا ه رزوا قلوا هدنس هظ>الم قمصان

 یدلبانایصع راهظاو عج رکسع رفاو هنشاب بودیک هلصوم هلغلو!لصاو
  ۰بونب دی یظعارب زو یبضف خ#لاوب هس رب و لزعیعساقلانار دتقم هد

 نالوا عج هاب سوم هدنلاوش هرول نه 5 یدر و هلا كلا یعساعلایا

 جل وا یع وع كلەفيلخ یربخ کو دتیا تع زع ه د ادغب هلبا رکسع

 منرهنم یرکسع هب راحمادعب ی دقیچ وشراف بو دیا عج نر رکسع یخداوا
 هن رزوا كلا رارشا هورکرب ن دهب راذم یدلاق کلا یسودنک بواوا

 نسشاطیش هفیلخزرولی یدلبادا رفوید مهفیلخ نرلمدآ هدک دنیا موعه

 ید یسکیار ی دروشود ن دنا ب و روا حلر هنب زو ها یس رب بود

 بو روتک میکنو راب دکید هنج وا قي مصرب بوسک ینشابرل بدل زاغوب
 | هروعلافوشکمو رایدراقج جد ینوطکهدنغااو رابدلشاب هکعا تشعل اک
 هرکص ی دنروا قلتوا رادقمرب هش رزوا كلا مدارب هرکص رایدنک بوغارب

 سوم ی دعا زسرولب ییرب و اهلا هنا كنا ینیدسج بوزاق روقجرب `
 هدنراکدروتک ن شاب ردتقم یدبا لک درمءاح هدکنجوب پولوا هد هر دشار

 ی هلی وب نیرا دفع یاو ی دلشاب 4افقو دا رف بولوپ نلافص نجاص
 كنتصو ی د.درولوا یک اله ثعاب ل نم هل-ج هداموبتبفاع مدلراععا

 كل دنا لتف ءاطخ ب ويب یغیدلوا هفیلخزب بویعااشفا یصوصخوب
 لاسرا رلءدآ هدادغب تولک هر دیسیاع سوم هرکص یدلرااوید زس هد

 لالتخاوب و راداسفو یدعا هظذاح ندععلوا تراغوامت یب هفالطاراد و

 روما ر د-2ءیهطعببس كنغیدلوا قرح هت موب تفالخ تبیهو روما
 یسوم ما یلوبق درو بصنو لزع بورید د راه یمدخ و ناوسن هتفالخ



( ۱۲۰ ) 

 هتل هلغلوا یرکفرط كنا ن نابلس مظعا ری زو سلومو یدشود

 نکل یدتا داره كعا ر زو یع افلا ن نیسح هنرپ و لرعینااعر هسڏوم

 هنفلار دنقم هلکغا دا مع نیسلوایزاولکلا مساقلاوبا بومرب واضرسنوم
 عب و هیاسعنی یعیضك واودروما نکل یدتا صنبویلوا رداق

 ندنآیکیا بویعشراق هثشرب مساقلاوبا ہلکا ضب وفت هرا هسک یریغ خد
 كنسحا نا ی دلوا عظعا رب زو ماعلا ن نيسح هن رب و لوزرعم هرکص

 وددیااد هددادغب هکر اردا لقت بدرغرعار هدا یسعا لیصح یرازو

 هنن رزوا بو دیکسا یرادغاک یدیاراو فب رح راک هل حو کذرب فورعم
 ن دتلود باب را هنساراو ر رګ تاراشاو زومر هلبا طخ هباشم هقیتع طخ

 لیصحتو عج لامرفاو بوبادلا قلخو یدرزاب یب رلعما كره ےیکض عب
 یک كنوشویک تك نوش ندرانوب وری رح وید ےہ مم میم هباکربهلجزا دیش
 داره ندي” چ واو بورس وک هح ةع یتاو ی دارکح ویدردکجهدیاروهظروما
 عالعو تاراما صعب ید بوبد نس طه ر دتقم یال وم نس ارز نسنس

 نیک هرکص یدلبا بلج اعرفاو بورد ی رح هلی دارا هیناک
 ف: رح سد هیلبارک ذ د اکر هلب وب یخ د یتا هکیدنارلناسح ارفا و اک |یساقلان
 را. ضع ندلاوحا كج هلکو ندروما نک هدنما هکیدتنا ادب تاکرب

 ندرلیسابع مدآ وب بولواروک ذم یم“ رو مساكم ال نیا هدنحشاو شل وا دارا

 ماظن هبنرح لاک هتسامو كلم لاوحا بولوا رزو ه هفیلخ یجنرکس نوا
 تعنلص یاکوب وا شک وا مکح وید ر دکج ٥ دیا رو یلاعور دکج هرب و

 یک لاحرد قم یدزتسوک هح ءرزوا قلوا ینا كلایناد بودیکسا هلبا
 فاصواو هدناود اک | هفیلخ بوزتسوک لع لواو یدروتک هردتقم بول آ

 تافص هکمر ول یتماسقلا نبا الا ملب هدکدید ردهک نالوا فوصو» هلبا
 ردهرزوالیماکا ملقخد م اقح ردتقم كجوید رد هدوحوم هدناهروک ذم

 ق»یدلبا هبینتوید روک اکب هسرولک لاح ر عر اکس ندنفرط كنارکا

 لاّوس ندنلح لوا كاك و ی دراو هب یلاناد بوهبج ندنروض> هقیلخ

 هدک دید نسیم رولیب هسیک فصتت هلیا تافصوب ه دنهورک باک بودیا
 ندلابناد مدچ هدک دتنالاّوسوید یدلکندمرن اکس باکو باب یدید ملعب ریش
 هنفرطمساقلا نیا ییارجام یاپناد تالذدعب یدید ردنلک هليا قیرط ثراوت

 یا رع یدال با لارا هجلقمو رپ ر لاح ر عر لاحرد كجديا لقت



6 ۶ ( 

 هب هف الا راد ه دنر ز وا یرل ز وماو رلیدنرا هيچ یر دنقم ارج ب وراو

 یرهاقرلبدلبق تعرب دیدجتو س الحا هنطاس رب رسوراید ر ونک
 كنسهدلاو بودا مارکآووفع مرج هدن راک درون ک هنب روضحبوتوط

 راندا هنتف ظ ابا راس یخدو كسنوم كلذک ی دلبا سبح « دشا
 روخل هدهروب نه هنس یدعشود هتسادوس ماقتا ذخا بودیا وع نعارج

 هیطلم ن درادحرس لوا هل رالوا زجاع ندسعفد یتس هرفک مور هب زرخ
 ب و ردنوکرلیعلیا هن-فرط هقیلخ یرلسیلاها ن ز راو دعآو نی راف ايمو
 یکلاعو تع اطا هنسهرفک مور هسریشربا نکیدادما کا قدلوا نوب ز تا

 هلبانارمسخو تبیخرلیجبا بويعا لصاح هدنافرب نکا رلیدید زردیا میلست
 یرلکدید هیفاضم «دقدلوا لخاد یسهنس ۳۱۸ راددتک ب ونود هب و کک

 سالجا هتخ بوروتکه رزوا یرلشابیردتقمهدنسهنتنف سذ و مامد قم هکر کسعاس

 رایدلشاب هغلوا ه رزوا رابکتساو طلتست لاک بولوب زوب ءان اکا ید اراشغا

 هطرمڈلابحاص نیفلوا نارذک ندضاعاو لمح دح یراراوطاو عاضواو

 ند دادغاو ند هف الطاراد یهر وب ن هفناط بوت هلوق توقا ندم

 یناعاخوهناخهسروئلوب هد دادغبیسی رب مویلا دعب رکآو یدراقیچ بوروس
 ی دلریدتا ادن رالالد وید ردررعم قخلوا لق یس و دنکحو بن رک

 لتق ینوجو ضب یرللاوماو كالما را هسیک نالوا خوب شاب « دنراجماو
 ردکتم ن دن فیدنلوا تراقحوب هنس قرف هیفاضم راهراق هرکص یدنلوا

 ندرهش بودا یک هیفاضم ید یرلنا هلا یرللک هتکرح تولوا

 هنتف ظاقتا بو دنا عمجت هد هرصبمدآ رفاوند هقناط یکیا س رلیدروس

 هبت رلاکیخدیرلنا بوراو مداخا ساوم هلغلوا ع وع-* یرلةدلوا هرزوا
 ی دل اق رثا ندرهشاط لوا نا زادعب بودا ناشی رپ نبرایعجو یدربق
 بصن نسطان نایلس هنن رب و لزرع ن دنرازو هلقم نا هد هرول نم نس

 سوم ده طر ثلا بحاص ىلغواو.بجالا توقا هد ۳۱۹ :یدنلوا
 لزع ن دنرلبصنم ىرلتوب هتسلا ه ردتةم هليا ى رالوا ركفالخ هسمداطا

 یرلنا هفیلخ راجان یدلبا مارباو حاملا ود هلبا داعباو درط ندنلود ردو

 یلغوا و لاتا نامرکو سراف هنوقاب هرکص بور دنوک ولتروص نن هنبادم

 هداموب سومو یدخا هیجوت یناتس ج“ دح لغوا رکیدو یناهفصا هرفطم
 تشجو هنب هن رارا هلباسنوم بولوا هدرزآردتمندنکو دتبا مارا نوا



(IA) 

 یدتا لاصرا ترض مرذاو بولکه هیمالسا روغن یلارق مورو یدل با بصز
 بصا ییاسعن ىلع هدهینات ٌهءفدو لرع ندنرازو ییصخ ەد 4

 ینشاک هتکلم لاوحاهلاررذپ تباصارعبدت نس> ؛یراک ددم ىلع یدلبا

 لاصبا ترضمدعن هب هیمالسا روغن یسهرثک مور هد ۳۱۵ یدرب و ماظن

 هلداردتته هرکص ید).ا لاسرا هلا رکسعرفاور یسلوءردتتم هلا یرلغا

 فسوبكنس هفناط هطارق هدانالوا یدشود تشحو هن رلارا كسنوم

 هدنناب هلفلوا هاک | ندنربخ یرلکدتیارمسا قلغواو هبلغ هجاسلا ینانا

 ك یکیا هطءارقو یدراو هن ررزوا هلبارکسع یرادقم كی یللانالوا
 ژرارطوررایع ندنس هفناط 4طم ارقو رلددزو یسوم نکدا لک د یرادعم

 یسع ن لع هد ۳۱۲ ی داوا ردکم یاوحا ك.تلاها دادغب و ادب

 هلکعا « دهاشم یلالتخا كتلود هلا یپس فرصع ترک و دارا تل

 رلدوشر هفارطا هدا هلقمن یلعوبا یدلبا اجر نلزع بودا هناهب نکلرب

 یسعنبامرجالف یدیا هرزوا ماغهاو یس هترازو لیصح بودا لذ

 ذخا ینعاجتاو ینلغواو یصمانب ىلع بونلوا بص هلقنبا هنیرپ و لزع
 اط كردتعم هلا لوزان هطرمشلا بحاص هدهروب نه نس یدلبا سحو

 كنسيکا رەد ڪو عقاو عار ه دنسارا بی رغ نا ن وراه یسهداز

 ندهداموب ید هدهقر سنوء تقواوایدلوا معاق برح هدن سارا یعاہتا

 رسا كعا بصن !یالارمما یتوراه یسهداز ییاط ردتقم بولوا رادربخ

 بویع وب هب هنیلخ و تجار هدادغب هلا تعربس هلکعسلاید زوسرپ ويد

 رلیدتاسح توادعو تشحوراا ندرخآ یر رهو یدتبا لوز هب هیساع
 ندانعمو یدلبا ما نسوا هل هلءا ی دنک بودروتک یتوراه ردم

 رلید-ثلبوتکم هلا هفیلخ ل دهنب رخآ هئس بولوا ه دا ز قشحو كسئوم

 قجاوا لخاد یس دنس ۳۱۷ ی داوا عج قلخ رفاو هنشاب تسنومو

 یدلوا قمل هدوم بوراو هلبا یرکسع ید ا هطرمشلا بحاص هک كورن
 بولک هللا یرگسع یدنکحخد نادج ن اصلا وا ندنرادلبجو

 رهاقو تعب ن دد# یردار و علخ یردنعم قاقتالا ىلعو یدل وا قلم

 ییارلبدتبا سيح « دنسهلاخ كومو ذخا یردتقءو بّقلت وید هللاي
 لو منو عمج « د هفالطاراد قلخرکسع بولواا دب هلتف مظعهرکص نوک

 هتنارمس كوم ندنا یدلبا رار رهاق هدنراکدتا لتف یتادج نا هلبا



( ۱ ) 
 هلاکو ناکدب یعوجبولوا هقرف یکیا هدنف> كنا نی خروم رایدقا
 تولوا ه رزوا نط نسح ردرا ےک زارا هک ند هورکر ردراهرزواراکنا

 رب زو نکل یدرمسا یکعا لتقیتا ردتقم ردرا شنا دافتعا ل زوکهدنتح

 تولآنذا ندهثیلخو ی دا هسا ی دتن ب ولوا رصم سابعل ان دماح

 لتقهلبا زرط لوا هنیعب ید یدنک بویمکنامز ق وج ی دلیا لتق
 ر دتقم كج دا لوخد یسهنس ۳۱۱ و رو رم یسهنس ۳۱۰ ی دنلوا

 یدلبا بصن یتارفلا ناهد هل ةعفد ەنى رب و لرع یساسلا ییا ن دماح

 لعتس هدنروما یتارقلانبا بودا لزرع ندنراظن ید ییاسع نب یلعو
 یلاوما قلراند كب هرکك و لرع یتارفلانا ه دنس هنس ۳۱۲ یدلیق

 هلکغا افتخا نسع یلغوا طةفبودبارهق خد یدالوا هلعاب و هرداصم "
 111 راسو بجا مصنو داتسالا سنوم یبس ی دلو تاج
 مس ةلاوبا ههارکلا عمر دنقم هنب رب ر د-ثلوا یعوقو تشحو ه دنسار |

 امدق«یدتا یظعا رب زو هلبا ی رامارا لرصنو كنومیی یناقامنا ىلع نبا

 فاقاخ هلبا یماجر كسنومیدیا شعبان هنا سبع ن, لع تارفلا نیا
 هدنس هناخ كنروعرب نسحم یلغوا كتارفلا نا هرکص یدنروتک هي هکمینا
 یدشاوالتف هدنرخ الا عب د هروب نع هنس هللا تارفلا نبا یسایاب و ذچا

 هداوجو لاّوسوی>اص تیافکو تسا رو ناشلاے رکرب هدنناذ تارفلانبا

 لطهقلخ یعابتا نکل یدیا هسهک رک یمارکا هیاهقفو الع بوخ یزرط
 تیاور یدزعا عنم الصا یرلناو رراشبان رلکدتسا ب ولوا هرزوا روجو
 تروعیدتا مط هدنصوص> ئالهر هنروعرب یل رب ندنعاپا هکر ردبا

 ندلحرب نوکر ىدا افصاالصا یدنوص لاح رع هنارفلا نا هعف د ج اقرب

 باوج مدنبا لاڪ رع هعفد چاقرپ کس بو ر وط «دلوپتروع نکرک
 یدید مدتبا لاح رع هیلاعت هللا بولوا س وي ام ندنس یدعس لدمرب و

 لوا هسنعابنا ناناوب هدنناب كیلک لاح لوا هتشاب بوی قوج یسارا

 هدنتوو یترازو یدید یدقیح ییاوح كلا رع ینددنوص ههللا كتروع

 داتعم هکمر و باوجوند رها !رب ز ردا لتق نم نوکر ردتقم هکیدرید

 رد هلال یک ر زو نین ەم ارمان اک | یسیر ن دمرلزعسد هملاس ردشلوا

 ی دلبا ر وهظ ېک یکودیدو رر و باوجوبد مهر زوا دا-تعم سد لوا

 یبصطاسابلاوبا هنیرب و لزع ندنرازویناقاخ هدنعا ناضمر هد ۳

 دسر سس سس سس



( ۱( 
 بص یدع نب ىلع رارکن هنن ر بوی اضرعت هر هثسدرب ندنکالماو لرع

 بولوانکاس ہدراد لوادع هلکعا عاطقا اک ایراد یهدمرحو ی دلا
 یدلوا حرخراق لطر كب ترد نامه هکیدشا 7 تفایضرب هر هقیلح

 ناویحرب مان بونز هدفیص تقو هد هروب م هنس هکر دیا تباور رشک نا

 ندنرارپمس نب راموصعم كقلخ بوزک هلا هجکهکیدلوا روهشم هددادغب

 قوحو ردیاهل-ج هن رزوا كرلهدا نالوا هدو واو یدردا لکاوراق

 ی دردیا عطق یتسدع كراتروعو ىلا كرلمدآ نالوب باوخرد هکیدرولوا

 یدراردوک روا یا بوق راتواهو رلنعکو راساطهدحوطس قلخ مرجالف

 ب واوا یل وتم تارطضاو تشهد ل کهنناکس ك دادغب هلهح واوا

 یرحو كقلخ رلیدتنا ادب رکشب کعسم نوحا تئایص ن راموصع

 رلیدلشاب هب هقرس دا قوف یهللادابع لاوما بولوا تآرج ثعابهرارسرخ

 لوا هن رزوا مسج ب وتوط یکی وکو صر, هلا یربیدت كنه-ةیلخ تبقاع
 هنس ی دلوا نک اس بوروک یناقاخ رایدتا بلص هرزوا قلوا ناویح

 وریکب ولا رلتعنعو را هعا هلو ارغ همور دالب داتسالا سوم هد هرو ن

 لبا هنیلط ملص ن دنف رط یار مور هدر ۳۰۵ یدلک هدادغب

 تش زویالا نالوا نوک یتیدشلو یدتامارکا قوحاکا ردنقمیدلک

 سوم ردتقم ر دنوک روهثمرپ راردبا هغلابم قوح جرات بان زا ه داب

 یرکی زوی نوا صیلخت ییسیارساو لاسرا هل هلبا یچلیایدان
 اصلا واهلا یس یتایصع كلادج ن نیسح امدقمو یدرب و نوتلا كب

 رلیدا س وع ۰ دهفالخا راد تد ل-هاو یراردار و نادج نب هلا دمع

 رب زو رد قم هد ۳۰۳ ی دلبا قالطا نس هلج ردتقم ه د هروب نه نس

 یدابا بص یسابعلانا نیدماح هنر و لزع ای وضءینارفلانا یظعا

 هنر داوا یراط لالتخا هنلودروما هلغلوالحارو لهاح هدنرازو روما نکل

 یدتا بصا رظان هن رزوا كدماحو قالطا ندسح ییاسع نب یلعءانب

 هدهروب نم هنسو یدلاقیشر هدنلا كدماح بولو لالقتسایلع كل وه لک

 هدعب ردشلوا قورعمود یردستعم هکیدلیق ان ناتسراع رب ردتقم

 روصتم ن نیسح هدنسهنس ۳۰۹ بودا رور یرهنس ۳۰۸ و ۷

 ندقدروا یی كب و جارخا ندنادنزیدبا سوبح ورد هنس جاقرب حالا

 دشت نیدسجو رابدروا ناب وب هدعب بوبسک نیراقااو نر رالا هرکص
(3) 01:۸ 
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 سولج رارکت هتفالخ رب مس ردتقم لاح همهبرایداوا نادرکور هرکص
 قافتا هدشاب كعا ملخ ی ودنح ادعام ندرلتاب ريق ه لک بودا

 یدتا ف وخ ن دهتف ثودح ی دعا ضرءد ۸تیر نادرلندیا

  ۷ینه ۲۹۹ بو دل رو رم هر زوا لاح لوا یر هنس ۹۸ و

 رب زوید# یعوباه ر بودا رهقهنارذ ن ایر زو ردتعم هدودلوا لخاد

 وید نوتسا یعسو دج هدناب كعارب زو یب ودنک ف ب رح ارز یدندیا
 كن دالوا یخدلوا یدیش۶ا مالا کمرب و نوتا ك زوب هتسهدلاو كردم

 بحاص هنری و توشرهفرط یدنک یرب ره جد كرانا بولوا یموکحم
 هفوک یتحیدررب و همدآ جاقرب هدلیلف نامز یکلم رتلمرب مرج الف یدراقیح
 ارعش ضوعب هد ه داموب یدلبا هیحوت همدآ ی د ه دنوک مرکب نکالهاع

 اشرالها اذا *ةعاسدعب لزعب میلون * ةعاقراق لماکندقرب زو » ردشعد

 كن هفیلخ هدلاحلوا یظ عاری زو « ةعاضب مهرفوا موقلا ریخت * هيلع اوعتجا

 فارطا لا ءبوقیج ندلا كل هلغلوا هدنلا ناوسنیرابتخا مامز هيا
 هدرصعو انادهقوج ن دفارطا هدهروب نم ةثسراب داوا هرزوا عبط هدالب
 ناساارب « دنا كنهبد لواو یداک ران د كل زویسد ندهیفد نائلو

 یدیاراوشیا شی راقرب وینوزوا شی رات تردنوا هک ی دنلوب کومک ی سوکیا
 یمظعا ریزوردتقم ه ده رول نح هنس ر دیکوک كنرب ندنموق داع هکر ږد

 ه د هرول نح هنس یدتا بصا یاسع ن لع هنر و لرع یاقاخنالوا

 قوجو یدعا روهظ هریک اما ویدلکودرزیدلرب قوج ندنزوب كوک
 ردروق نالوا هدارح یحرلبد- | الها تب راق دهلاط بورودوق راکب وک

 ه دنسهنس ۳۰۱ یدرغوط هرهمرب ب ولاق هکر طاقر و یدرودو هل

 یدل |راتونعو رل هعاق قوج ندمور دالب وارغ هی هقناص نادج نب نيسح
  ۲هت راد م ور ه دننورد ی دلک توتکم ن دنفرط مدالنا ساوم هد

 رسا ید رطبددعیللازو ورععدتو رهف هبنرع لاک یرافک ب ودیا نفآ

 ردتقم هرکص یدلواترسم ثعاب همالسا لها شعار رحم نکو دتا

 نده راخهءفد ترد نب رکسع كن ولع ی دهم هدرصعبو او هلای رما
 رو م یسەنس نت راد ڪک هب رغم ورک کسع م رهنع بوزو هرکص

 هدنراارا هلبا هنامرهف یسوم ما كنا سبعن لع ےظعارب زو هدنسهنس ۳۰۶ و

 ینا ردتقم سپ بودیا اجر قل رع ی دنک هلفلوب ع وقو ه د دش ترفانم
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 ردتقمو سح رهاق ہ رکصندنوک یکیاوسالجا رھاقلا د یردارب و علخ

 لتق هد هیساعشااباب هلاقنوک یکبا هنب رخآیاوش ۳۲۰ هدعب هداعاهنفالخ

 هتس یسیدنلوا ٩ مود و ؟رهشو ٩ رهشو ۶ هنیتفالخ تدمو ۱۱

 ردشعا تفالخ هدان زندنس هلج كرل:اک لوا ندودنکبولوا۱ ٤مو و

 وازودیمرکد دیعب یساراكنب رازوما وازوک لزوکو ولزو لزوکو لب و هتروا

 ع رکو ینهسیدیشعرغآ ی رانا کیا كنلافصو یشاب وا زوب ی نعریقرعشلا نس>
 نددح یربذبتو فالتا نکلیدیا كاب یم8فو لفع بولوا مدآ حود#و

 هرک ك ناسکس ادعام نده او ندرهاو> هکر ارد قیح ب ولوا نوزفا

 ندنژهلوک مورو هیلاتصو نادوس هدئمرح هکر اردوی دا افالتا نوتا كس

 ردضع تذکزوسو هکرزکب یدیاراو یالغ یشاوط كيب رب نوا ادعام

 دیصاتم یرالاوو هرزوا تعاطا هنن راو راج ك4 هتاوهش لاح هم

 ساسایشان ندننولتوفارسایدبا مدآ نولتم هدنصوصخ لرعو بص

 تبقاع بودناالیتساو هبلغ هتلود یسهفناط كارتاو یدلوا لزم تلود

 هحورب ردتقم مالک لصاح یدلوا لاله « دالا كمداخ سنوم یخد ردتقم

 یدندیا میظعا رب زو ید ن ىلع نسل اوبا ه دقدلوا هقیلخ حورشم

 راند كم ز وتلا ه دهماع لاسلا تد ادعام ن دردقنارکر هاوح تقولوا

 نس هل ج ردتقم یداراوراند كيهرک كس شبنوا هدهصاخ لاما تس و

 هدنل والا عب ر قلا ناسعط ز ویکنا كلذ دعب ی دلبا ج رخ ههنکو د

 تعب ندتعلانب هللا دبعو علخ ىردتقم قافنالا یی عءاضفورل رکسعرس

 قاخیدنلوا بیقلتو د ( هللاب یضن رم) هدتاوررب و (هللاب یضار) بودا

 قرط رعلا نا هرکص ندنناب رج هددعتم بورح هدنلارا بولوا هقرف کا

 هرکصند هصک یکیاو سبحو ذ اهرکصیداباافتخاورارُف یسو دک و مر ھم
 هالها ب وراقیح نس هزانج یدلواتوف هفلا فتح « داوررب و قون

 یتاعش ۲۶۷ یتدالو كل رعلا نا ی دل وا نفد بت والق یزاغو رلیدرب و

 یرع ردلکد مات نوکرب یادم بولواهلاق نوک ید هنب رخآ  4٩ردشلواهنس

 ردالا ترض یس هع اف تاهینشت نالوا ه درعش نولوا رعاش داتساولضاف

 تولوا ل وغشم هلع لیصح و هنفوذ یدنک ردشعا لع ذخا ندبلعلو دریم

 ندنردیک ورکم هلءلواقو رععوبد رداکد بااط هفالخ رتعلا نا هدنناباقلخ

 بویموفه-الاح یب ودنکف ب رح الار تبقاع ید هرزوا تحارو نما
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 هنیفسهراب شا ندرافکو صیلخت یربسا ناسم كم شب و حی هیلاطنا

 ا هلا كنم رب ره OD TES قیحرلبدتنا م اتغا لاوما هاها ینو

 ندنفرط سوسرط غلنک نیدجا یسلاو قشمد هد ۲۹۶ یدربکرانبد

 مورو یدلاربسا یرادقع سر كيللاو لام میظعو لخاد همور دالب

 رادقم ز ویکبا ناتلوب ه دنسهعلقو ب واک همالسا یسب رب ن دنراش رطب

 یلارقمور یدلک هنفرط مالسا لها ب ولا هس هل ځد نی راربسا ناسم

 اول رب ید لوا یدلبا لاسرا رکسع لولب رب نوجا كمرونکملا یا

 هباهنیب بوروک ندیعلق و یدصاب یبهرفک ب واوا اوشیپ هم السا ناریاد
 یقاعسا یلوسو ناسحاو ماركا هدک داک هن روضح هفیلخ یدنلا عانغ

 هفیلخ یکم ه دنرو رح هعک نکا ن وا ندلوا یسهدهلاید ۲۹۵ یدلبا

 نیدجخ بولوا توق ر هجارص ینیدلوا التسم یرب ن دنامز هج

 یردتعم یردارب هدفدلوا دنشم یط رم یدنلوا نفد هدنسهزاخ لرهاط

 ردتفلا) یدنباضی وفن کا یفالخ رماه دنروضح تاودنایعاو توعد

 نب رفعج لكو الا نب هحلط قفوملا نب دجا دضنلا نا ( رفعج لطفا وبا ها
 یشرفلا هللادبع روصنلا ندح یدهلا ن نوراه دیشرا ن دج مصتعلا

 یش هک سا هلند ) یکاخ شهنرد هفیلخ یز کس نوا یعساهلا

 یرب زو بولوا كکرا رثن جوا نوا یدالواو یمالک ( یش لک قلاخوهو
 یسعن لع نسل اواو هللا دیبع ند لع وب او تارا ن سابع همفدج وا

 ن یعواو دیبعن دجاو يلعن, مسافو سالا ن دماحو هءفد ییا

 رفعجنیلضفو ساقلا نسحو د نب هللا دیبعو نسل ان, نایلسو هلقم

 نسخ ایا نهاد يعود ح لیغواو بوتءبن ف سود یرایضاقو را دنسک مان

 ردشلوارهنسک مان نسح نب رعو فسوب ن, رعود ی یغواوق ها نیدجاو
 رصنویسو«یسوادازا كايفتکمیرلبحاحردندننادناخ براوشلا وبا یس هلج

 ردتعم ردرا هثسک مان دو میهاریاو توقا یسولدازا ل دضتعمو ىوثغلا

 ندنسولج كلغوا ردش٤ا دلوت ندهب راجر مان بغش هدنخ رات ۲۸۲ هل

 یکدرد نوا كنسهدعقلاید ۲۹6 یدنلوا بیقلتوید هدیسهب راج لواهرکص

 . هفیلخ نکیا یبص هسوک لوا ندنآ هکیداوا هفیلخ هدنشاب جوا نوا یتوکر ازا
 زعلان ههادبعو علخ ءان هننسر غصه دناو الا عبر ۲۹7 هرکصرداکد شاوا

 رارگتهدنمرحم ۳۱۷ هدعبسالحاردتتم هن ولتد هرکص نوکرب و سالجا

 ت
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 ران نالفس ندبس لوا بول وارلفسحوهٍ زاز مظع هدنرابد لیدرا درب

 یرلاکبب رق هب همهب نیعالم هطءارقو یدلوا اله مدآ كب لیلازوبهدنتلا

 من.یرلیلاو نکارلب دابا تک رع هک | تلح ر بوشود هبا رط ضا لاک هدلب لها هلا
 هروراج نیانوراهرایدب روبه رزوا قش ەد نیعالم هطءارذ هد ۲۸۹ یدتا

 منرهتم بودنا هلتاقم ارارکو هلباقم هلرلنا فج نب خط نالوا یلاو ندنفرط

 ه روب نح هنس رایدلبا التسا هی هیمالسادالب مک[ بولوب هجرف نیعالم هل غلوا
 بواوا توف دضتهء یس هک یسنریا رازابهلاق نوکررکس هنب رخآ لوالاعیر
 یدلاق یزو ید نواو للغوا جوامان نوراهو ردتعلارغهحو ىنكملاىلع

 یدزّعا فرصم هدوهب نن ارخیدقار نوتلا ك هرک كس ید هد هنرخو

 هنش اب كهللا دیبع نب مساق یظعارزو تاود نایع! هلجج هدقدلوا دنثم یط رح

 ی کلا) ۰ هليا ىراغا ساقلا نسغا تعی دیدجت ندیفتکمو مجج
 قتکلا) یگاخسعن تولوا دورا یس هنک یدلوا هفیلخ (ینعدحوبا

 جدو ییکَتسم یدالواویمالک (قنیدج ان لع هللا ) هداور صعب )4ا

 یسضاقو نان سابع هدعب هاد عنب مناقیسارزوو تکرار

 باروشلا وبا یس هلجج هکر لیدلوا یلعهدعب دمو رعوبا هدعب فسوپ نب دماحوبا
 رد هفیلخ ی دب نوا ننکمیدایدنقرعساا فیتخ یحاحو رلیدا ندندالوا

 هد ۲۸۹ ودلوتهدنبحر ۲1۶ ردهب راج هیکورب مانكتهج هدتاورربو عضاخ

 رد ذوا توف نکیا هدنشاب رب زوتواهدنس هدعقلایذ ۲۹5 وسولح

 لدتعم تواوا لثلا برض یلاجو نسح هدننامز رد هنس قم قلایدم

 یدبامدآ ولتروص ل زوک هيحللا نسح رعشلا دوسا ولزوب یرود هعاقلا
 ادتا ول نڪ دجوباو واعسا يلع هرکص ندنرلترمضح بلاط نا ن یلع

 نایعا یدنلوب هد هقر هدننود یردب ید رعاشو عیلب و صفر دشاکوب

 یداکهدادغب بوش هدنلوصو تفالخ "هدزء ندنفرط یظعا ر زوو تاود

 یدلیا لنقیدیشاسبح یتایرد هکی ئیللا ن ورع نوک یغیدلوا لخادو
 ی دلقات فب رش عماجرب هنر و م ده یرلنادنز یاد ردا كن رد و

 یدناشوق جحلقرب و سابلا تعاخ ىتلا ههللا دیبع نی ساق ےظعا رب زوو

 یسهرفک مورهد ۲۹۱ یدل و دادتشا یس هنتف هطمارف و لزالز هدهروب نحذنس

 یسیلاو سوسرط سب رایدتیا لاصیا ترضءرفاو بواک هی هیءاللسما روغن
 نال وا لداعم هنب رهش هينط:طسق رافکلا دنع بوراو هلبا مالتسا تازغ
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 دک, دلوامولعم بولوا فشکنم هیضق تروص یالاتبقاع رایدلوانآ ربحو

 یتبو قشع دنکردنارمس كنسهب راجرب كن هفیلخ یس رب ندرلیشاوطرکم
 لولس هب هلبح قي رطندنغب دلوا بایتصرف هلبا قي رطربهلاجیاشامت نکل بولوا
 ل وا هداضنقا نیو داجادرهچ بر رغو بی هلرالاقصولردولردو
 هدنس هشوکرب كيارسسءرح جلف نلاب بولیق هدیشوپ هنبزوبتسب ربا هرهچ
 ندر هطوا سکره ب ولوا رادربخ رلهداخو راهب راج ی درول وا نااع
 م وجع هش رزوا هل رالف یبا عصا تآرجو مادقا ن دنرلما ید زرافچ
 ه دنسارا وقرا ه دنسهشوک "رملهدرب بور و یجاق هتمسرب یکی راک دا

 یب رحو روق هب وق بوراعیچ لاخاین ییهرهچ ع ونصم نالوا «دنزو
 كرهبد ی دتک هتسوب ی دنک هتتس ونش حلق هدا هل ها مادخ نارا

 ید یسهقوشعم هللا ه دن سارا هماکنهو یدرولوا لوغشم هر وګټسج

 راکماک هللا رادند * دهاشم تاذل هظلرب هلهجولوا بوقیح ندنس هطوا

 یلاوحا تک هی راج لوا « دک د تکه رخا راد یشاوط نامز دعب یدرولوا

 یسلت وط ی دلوا یک اله بس كن اخ لوا بو دیا اشفا هی اک و انشا

 هبهراکببور دنوک هسوسرط هللا رکسعربینا ردنقم هک یدلوا هدنن امزردتتم
 راشاطضاس و هایسهنب راد جرک هد ۲۸۵ یدلوا حاضتفا تعا رفس لوا

 قوح بودا اء هنب راد موربغاریداخ كقفوم هدهروب ص ةنسیدغا

 یرهشدمآ دضتعم هدهروب نعهنس یدلیا مانتغا لاوما دین و حق رادعق
 توف هدانثالوا یسع چ ندجا نالوا یهاشداب یدک رکسع هنب رزوا

 ناینسا بوقیچ هدک دتا هرصاح یدینمک دج یلغوا هنب رب بولوا
 یرهش بودیا ماتحا هلبا تملخ سابلاو مارک او رقوت اکا دضتعم هلکع |

 نیرسنق بوک یدلبا بصن یلاو یکم یلغوا ندنفرط هنیرزواو طب
 هللا سوسرطلها دیشخا هد هروب قره هنس یدتا طبض جد نب راد صاوعو

 یس هلناغ هطمارق هد ۲۸۲ یدلواقفوم هت احوتف هنو ازغ هنرادد مور

 هتیصءهنوکجح اقرب مالسالهاهد ۲۸۹ بواو دادتشا هد ۲۸۸ و روهظ

 هو موکه هب هیعالسا دالب ارګ وارب ییعالم هرفک هلجزا رلیدلوا التم

 یخدرب رایدتا تراغو بهن لاوما هعاو رسا نسهعن و دیهش ین الس*

 یدلوا فات قاخ هیاهنیب بودیا روهظ یظع هاب ور هدنرابد ناجی رذآ
 یدزروغار « دقاقز نامه بويل وا رداق هنفد ن راتیم قلخ هک هلب وش

 و تب و
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 تالوالاعب ر یسهنس ۲۸۲ یدلکهدادغب بوئودوریکو یدلبا هیحوتن راد

 *هنس ی دلبآ فافز هیادنلارطق یرق كهي و راجخ دضتعم ن وکی تشب

 ب وکود روصو توقا راد آ ینوکزو رن قلخ دضتعم هدهرود نح

 ندلاعفا هاشم هنااوحا سوح هنوک وب ځد بور و راهیده هن رار ر و

 نی رهیده ناخن وکی جر نوا كنار زح هکیدتبا رهاویدلبا یهنوعنم

 هفارطا هاب و یدنلوا هيم" وید ی دضنعم زورون نوکل وارا هديا شرع
 هند الو لصوم دضتعم هدنمرم ۲۸۲ یدلبا لاسرا صاوا نوحا هداموب

 یدزود نی رکسع كنيجراخ ما یراشلانوراه ندبا حورخ هدنابوراو

 ن نیسح هد هک عمود ی دابا بلص نوروتکهدادغد و ذخا یودنکو

 اهم بولوا یردب كروب ن نیکعا ر وهط یس هلیج یعاسم كنادجچ

 ینودج نی نادج ن اناوا سبح یسودنک و ع زن ن دند یسهعلق ندرام
 یراربسا نالسرفن زویشبكب یکیا ه دهروب نه هنسیدلبا مارک او قالطا

 هد رانه دصتعم ه دنس هنس ۲۸4 ی دنلوا صیلخ ن دنلا رافک هلبا هدف

 بولوا یبصان هلادربع یرب زو نکیا شا تعزع هکمریدتیانعل هيه واعم
 یشاوب نسرکا ه هفیلخ هلغلوا هرزوا توادع هنمارکدالواویلع ترضح

 ب ولوا بیس هن راباذجتاولیم هنهورکه ولع كقلخزک هسرولوا كجهدیا
 هس یدلنا تغارف هلبا كط وس هاه تاک وید ردیک ن د زکیلا تاطلس

 : نکلرایدتامکحوید هلواقرغ هب وصملاقارنک | هدنتفواتشرامڪم هدهرون نه

 قلخ هلغمالوا هلزا هرطفرب ندک وک تقولوا بودا بیذک ت یرلنایلاعت قح

 تیاور هیج ؟هصقر هدنحش رانرشک نا رلیدقیح هنس امد اساسا هعفدجاورب

 لکیهلا بب رغ صعشر هد هفالخ ارادے رح هکر هدهروب نم نس هکر دیا
 هنن رزوا صختلوا هه دخ ضع! یدروط جاق ناب رهدنلا یدتا روهظ

 نوردنآكيارمن ی دلوا دیدبات ب وچاق یرغوط هف رطرب رلیدلبا م وجڅ
 یرانابساپ یارمس مرجالف ی دمرولب یئاشنومانرایدتا وهس>ننوربب و
 هر هظذاع هر زواماهاو تقد لاکن, زا دعب بولوا رهظم هاتعمطع

 نااغ صعش لوا ه دراهفک ضعب هن بویلوا دیفم نکل رایدلوا لوغشم

 یفرو تاعلطوتاجتربن بولی رر و لاقحا هنسلوانج هعفدوب یدرولوا
 فرن ررودقم هدنابیفد ك هاغوب یخدرلنآ بوئلوا عج یاب راعازعو
 هتسمدهدنلح كلکش مو ناهج ناهک | راکبوا وا دنمدوس هن نکل رلیدتآ
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 نواهنوّلا ددعزوب ناه یحرد هرزوآ قمالوا دوه سیل كزاهح

 رلیدرونک هدادغب بولآ ندرصمهبا رفاو زاهچ لوایرقسب رر.دیدیاراو
 هدلصوم ضرا بوّملاق نددادغب دضتعم ینوک ادتا رص هدنسهنس ۰
 لاک بولوا یتالم هرلنا هدغاطرب مان دا ولو یدراو هنب رارزوا نایشوش

 رعشوب ناوخ یدحرب هکیدتشیا نکرولک بونود یدلیاربهدنو رهقهبت رح
 ناجخرال تالهو * هتأر نیح داب و-الل تشهحاف د یدردیا نفت هلا

 * یتامز ناوزما یف کالظب * ےھتدھع نیذلا نیا هلتاقو * یار نیح

 سب « ناثدخ الع قبب یذلا اذ نمو * مهناکم ینوفلعسا و اوضءلاقف

 ییہ یذلا اذنمو هرکصندناو یدلبااکب هبت رم لاک ب واک تقرهدّضتعم

 هدنعاط داب ول ىلأم كاا یدردارکذ قوحقوح نعارصم ناندلا لع

 . یکودخا رارکتبولوا نزح راهظا هن رالواروهقم كنابش یینالوا كاله
 ناولح هد ڪک داک دا دغب ردکعدرولاق قاب میک هدایند یسانعمكعارصم

 كي یمرکی هم#* لوا ب وديا نامرف ه رزوا كّملزود ی رالو كنس هبقع
 عیسوت هل وعصاکا روصنمراد جد لروصنم مماج یدتآ فرص راد

 ردسذغع | انب دضهی هفالطاراد ادتبا هددادغب و یدلبا ما نسهکاوا

 یدبا قورع ود ییسطا رصف تواوا یسهناخ كله سن نسح هدنلصا

 هرارس دقت هاهنابح دنعهباور یلعو اهنافو دعب لاقشا هناروب یرق هرکص

 نوکح روس هتفارطاو عیسول ه دهروب نخ نس دّصتعم هدعب یداوا كلام

 یکم هدعب ی دلبقان یبا رو نادیمو یدلوا ردق ی رهشزاربش یعسو
 رانات موق مالا ةبقاع بودا ثادحا رلانب هک رد تقم هدعبان بات ید

 رلبدتبا یسیربارحو بهن یلاوما سیافن نالوا هدنیماو بب رخت هضرعینا
 *د) از هدلس دراهدهروب نه اب ردکح هلکیرکذ هدنل هزیا ءاشنا یک هتن

 یرویدلوا كاله مدآ ك یللازوی و مدهن ران قوج بولوا هعظع"

 هکیدلوا لوتسمالغو ط2 هبنرعرب بوطا هرب رلوص ه دنرابالو ناتسربطو
 نیدرامدضتعم ه دنسهتسرب ناسکسزویکیا .رابدسنب رار و قلخ هللاب ذ وعن

 نالواهدنحاو محفءمصاحادعب یدیا هدندب نودج نب نادج هک نسهعلق

 دالب دضتعم هد هرود نه هنس ىدا مدهنب روسو هعاقو ماتغا یلاوما

 نادم و قو ناجنزو نی وزقو یر هبنتکم یلغواو تع رع هنفرطلسبج
 جرکودنواهنو ناهفصا هفلد ینا ن ز رعلادعن رعو نیرلتالو روندو
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 فسوب و قعسا نب لیععسا یتاضتلا یضاقو بهو نب نایلس ن هللا دبع
 نیعالا خاص یجاحو فو ندو رعواهدعب براوشلاییا ن بوعد نا

 ن د هب راجر مان رار دضتعم راد ا ی دنقرعسلا فیفخ ه د-عاوررپ و

 یسنربا كن دج ینیدل واتوق دا ریعم هدنس هنر ۹ دود وهدنس هنس ۲

 بواوا توفنوکییتکیایمرک, كنب رخ الاعیر ۲۸۹ و شا سولج نوک
 لدتعمو فرع نوللارعسار د ڈلوایآ قع زوعطوهنس ۹ یتدمو ٤۷ رع

 شع سسر هنلاهص ب واوا یک ضار هد:ڈاب و نوزوا یافص قلا

 بیهم یدرولک ندنتح كئالسرارب کلان یدیا هسیک رداهب و میس یدیا

 نت هرکص ن دا تواوا مدآ یحاص یارو مزحو توطسو توربحو

 ساردنالا دعبیب هیسابع تاودرلبدا یسهلوقم سال تسناکا هیسابع یاهلخ

 ىدا راو یردف لاکهدتماوا قلودو كلم ڂاصمو سالا دد ه دنرلفح

 یدبالک د للاخ ن دتمفص م یاسما نکل یدیاراو کاسم او حش هجر کا
 هکید ر وکی ر دتتقلا رفعح ییغوا نیو و دن و مه 3 دمداخ واک

 بوراب وق نس هنادرب و رلشع وق مزوا عاصرب ۵ دنا قبطمسرپ 0 دنکوا

 سی رربدشلوا هنادرر ید هرلم وصعم نالوا هدنفا طاو ردا لک ایسودنک

 یت الغواو مسمن انوا.ن دقلخ ب وقروق ن دنهجرک | هیناص دضتعم
 لاک هکنسهنح روک هدکدد ماطلس نوعت قاص یدد مدرر داوا

 هفیلح یکم غوا ه رکص دن راویطارفا ۰ دیالوا تواوا یک هنر

 لذب هنعا او یراوج یتنارخ بولک هنالفواو تفالخ تبون م رجالف
 رداسفو راهتف نوک انوک بولاق للاخ هیمالسا ر ون هلکعا قارساو

 : هکر. د ناص یدید رولوا شوشمو لتخ نیس روماو روه ریجراخو
 هنناعم و و دلها ده روصالبیک یودید *] ررص حم نلاوحاو معظلا هاو

 تاک هل !دیبعهدک دتا سولح دتف الخح دخیم دصعم لصاداو مدلیا

 یدلبا هیج هل نسد رس دادا هردب یسولدازاو یرازو بصء ههو نا

 نیکعااجر قلا ناسارخو لاسرا هردهرفاو هند رط هقیلح ثاللان ورع

 هب وراج یک احرصم الد کک یدلنا لاسرا قاعسو تعاحو هجو

 یودتنا بیترتیدلیا جوزتینی زق كلادضتعمو یداک اباده جد ندنفرط
 ( Eیر (
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 بدا تبع شوخو عیهشراوطالاح ودمو یعسودیشرو لقاع هبت رھ لاک
 هشیدناخو در لدع فقاو هنبرلع تسایسو فی رشهقفو باہناو
 هکر دشلواو یوم ببسرردراو یسهیظع ت اعقوو هلیلج رام ی یہا مدآ

 یدلکهدادفب هلا لاح لوا بولوا ضراع یضرح سرقن هی ودنکهدرفس
 یطرح بودبامروتیعاناویدلوت دادتشا یط مه هکدتک بوئوق هنسهلاخو

 یدشش نوزفانددح یعادا بولوا د شم هبت مهلاکویدراو هلیفلا ءاد
 ندنیاوحا كن رب بواوا مدآروخ هفطو كب زوب ه دسرفد سودنک

 نوکرکس هن رخآ كنب رفص هرو نه هنس تبقاع ی درد ر دلکد حتا

 هرکصندننوُو یددار ید واتو هدیسح مصق نکا ەدنشاید قرف هلاق

 لاقتنا هدادعب ادعا هرکص ندا اماس یدلبا لقت هدا دون ندا ماس

 ندعاخ نوحا دجاسابعلاوایبغوا هدقدلواتوف ردشلواوب هفیلخ ندا

 رفهح یلغوا اک | رجم سد ران دلا دا او قافلا اما دکعا ذخا تعس

 لزعنالوا ضوقم هن ردب و تعس هرزوا قلوا دهعلو هرکص ندضوغلا

 مرح هدزوفط شع زویکیا یدابا شرابسو ضي وغاکا نصوصخ بصنو
 یسودنکو لرع نددهع تیالو یصوفم یسهداز هحوع دضتعم ۾ 1

 هدهروب رم هنس یدوفوا هبطخ قطانیفیدلوب لالقتسا هدنفالخ بصثم
 ران اوخ هصقو قلا بولت اص ل دجو هقسافو مالک بتک هد د ادب

 هرزوا قءروطوا هدرا جرا هِي نالوا لئام هه و رکی واو رامتو
 یجد نوا كنيحر هروب نه هنس یدلریدتا ادنرلبدانم هلا یرما لدضتعم

 توق هللا یع ده نیم ارا هدینیس> سصق هددادف نوک یسنرا رازاب

 تواواو هقلخ ند|لقنهدادغب ندا ماسادتا.رکصندننووی دار یدلوا

 هکر دشلواوب یبس بولوا ةا یتوفردشمعا لقنهسیکر ندافلجخ هرکصندلا

 توف هفنا فتح مرجالف یدلیالکا ماعط هب رزوا بو۶ا بارش قوچ
 بونلوا نیفکنو لغ: دقدلوا توفردشلوا توفاموم هکر د یک یدلوا
 هللاب دڪتعم) یدنلوانف د هدناو لدن ها مماسویدلیق دضتعم رام

 ديشرلا ند مصتعلا نب رفهج لكونملا نب هحلط قفوملا نیدجا سابعلاوبا
 (یسابعلا یعشاهلا یشرقلا هللا دبع روصنالا ندع ىده لا ن نوره

 هدتاوررب و( راشخ الالب رب رارططالا) یمئاخشقن رد هفیلخ ىلا ۳

 یسارزوو نوراهو رهاقو ردنتمو یکم یدالواو یالک (هتلادضتعلا)
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 دععم هلغلوب دادتشا ی راداسفو هنتنف كس هفلاط 2م ز و دنس هدس ۷

 داوسو دادفب و نیو نيهرحو هفوک بو روتک ن دهکم فوم یردارب
 هلي س هعاط جزو هیجوت نکلا« زاوهاو هرصب و هلجدروکو طساوو

 قفوم ه دنس هنس ۲۵۸ ی دایق شراسو ضي و اکا یصوصخ هب راح

 یسیجەخ ر چ لر کس علوا مل٥ *یدلوا هار, ور هنکنچرایکنز با رکسسعمظع
 مظع هد ه رصب و اب و مظع هدا اسو هلج دروک هد هروب نه هنس ىدا

 كل رععم یدلوا لاله مدآردقكي یک, و مدهتم ران قوح بولوا هلاز

 ندیاروهظ « دنساننا هیسابع تاود یر کا كروما نالواعقاو هدننامز

 نسح ةاضقلا یضاق « دنناضهر ۲۱ ردک رک هے لوا لیصفت د

 هلا لوسر یسالعادجیدیا مدآ یعسو ع رک و هیقف یدلوا توفدجنبا
 دیسا ن باتع نالوا یسلاو هکم هدرا داد نامژ لو ها هللا لص

 هاحولالج ن دنرلنادلاخ ور ندفی رش نامز ل وا ب واوا یرلترضح
 هلا یم داخر ها دبع یر زو دع“ ه دنس هنس ۲۳ر دشمالوا كنم

 ن دننروب یی كهللا دیبع بوسشوقط هن ر رب نکرانب وا ناکوچو بوط
 بولیف قفوم ینب زاس ی داوا ت وف تعاس لوا بوقا ن دنراقالوقو
 هرکص یدئلوا بص دلتا نب نسح هن رب یدب روډ ناب ه دنس هزانج

 بهونب نایلس هر و لزع نسح هدک داک ها راس مفص +اغبن یسوم

 نایلس هد ۲7۵ هرکص ی دار و هفغ کیس هلاخ كهللا دعو بص

 مورهد ۲۷۰ ی دنلوا بصن لبلب نب لیععسا رقصااوبا هنب ر و لزع جد

 مان هیت عقاومد هفاسم ليم قلا هدسوس رط تواک ہل بارک ع ك زو یسهرفک

 شعب بودیا نوش هرلنا هدلبا فوج یرکسع مالسالها رلیدنیا لوزت هلحم

 راقب رطب نیم جاقرپ خدو ی رلق رطب شاپ و ی دک ن دعلفرهاک ك
 رهوح لوب نده ج ددعر و شکو نوا ددع یدب ولاسرا هع6>

 حق وبیدنلوا ماتغا لاوما ههنیدو هباد ك شب نواو لبد یرابیلص

 تب هوا هد 4 دج ا ءالذردشعا هفداصم هلو كنهداشا جز یسج

 دج اوبا هللا قوم هلان دلمصانربسا هد هرو نه هتسیدتاروهظ یسادتا

 كناوالا عی ر ۲۲۹ یتدالو ردد حیا هدعاور ضعب یدلواتوف هیملط
 ردشل و ع وقومدقمیآیلاندنلتق كردار بواواینوک هبنشراهج یکک:ا
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 كئسهفناط جراوخریفص ءاغبنب یسوم هکیدلواوب بس رلیدتا لق بوقیص
 ن دنسامط كاکارتا ءا رعا یدنهم ی دررووا هدنسودرا ه دنس هام

 لاکیاب ی دردنوک رعاوید لوا عاق نس های رر ولنق ییاسوم هتفرط لاکیا
 لاکبا راب دابا قافلا هتاتق كن دنهم بودا رادربخ ییاسوم ندصوصخو

 یدتیا لتق بولوا هاک آ ندندصق هوس كلا یدنهم هدک داک هيا رعاس
 نالوا ه دن انکل یدقبج ندا رحاس نوا هب راح هلبا یسوم یسودنکو

 ی راط فعض هبیدنهم هلبا یراقک هتفرط یسوم بولیریآ كارا رکسع
 وید كالیف مدراب هزرکهاشدا رنا اس٥ حج نا ید ا رارذ راحاو ی دلوا

 یدلوالخاد هرادر هلبا لاحلوا یدقنا تباجا هہ ہیک نکل یدردا ادن
 صث رب هدنرزوا ارلدر دب ۾ ره رابرپ رلیدتوطتوشد رایسهلذخ كاراندندرا

 رلب دشب ریا هنسهناخ كن اقاخ ن دج ا ها لاح لوا ید ا راو لی وارسرو
 رندر و هش رحر هرکص ب ودارار وج نوک انوک ید رارشا ناثلوهدنا

 هد هیمانب یدا رم هللاهجر یدلبالتق بوقیص نب رهیص> فب رح لوا

 هدنهورک مشاهون د لوا هسبا یدتنا تکرح هنوک هن زی ملا دبعنب رع
 (دجا هللایبع دم) یدلوا رسم نکل یدبا كئبا تکرح هن وک لوا
 یعالک (هریغب غلا نع دیعسلا) یمتاخ شن رد هفیاخ یل نوا لکونلانا

 ناقاخنب ی ن هللادیبع یسارزوو قعماورفعجو زب زعلادبعیدالواویدیا
 رفصلا وبا هدعب دلع نب دعاص هدعب د نب نسح هدعب بهون نایلسهدعب

 رثک؛هدعب شماطخ هدعباذب نب رفعج هدعب اذن یسوم یجاحو لباب ن لیععا
 یردارب هدعب براوڈلا ینا ند نب نسحیناضلایضاقو راهجاییع هدب

 ه دزوفط یمرکب زویکیا هدارماس نده راج هیمورر مانناتف ردراش اوا ىلع

 للازویکیا یسولج یدلوا توف هاه دنبحر ز وقط شی ز ویکیاو دلوت
 هئروا فیح نوللا ساردسثلواهنس جوایمرکب یت دمو یللا یرعهدنیحر

 بولوا وللافص كحوکل زوک ی رازوک هجولا ر ودم قلا لدتعم واب وب

 یردارب روما هلج بولوا لوغنم دنفوذ یسودنک ردشمرغا مت یلاقص

 یشر,یربغ ن دتفالخ مسا « دودنکی دا « دالا كعفوم یدهع لوو

 یآریدلوا ی دصتم هروهج روما قئرو نتف هیلکلا یردارب یدیغوب
 لصافاو یدیشعا بقلتوود هللا ندل رصاتبولوا مدار یحاص ریدنو

 یدندیارپ زو یناقاخنب یبحن ها دیبع هدک دبا سولج هنف الخر رسد



( ۱:۹ 
 یدالواكکرا شبنوا بولوایالک (هبهذم قاضقلایدعت نم) یمناخ
 لاصو یناکسالادمح نب رفعحو بهو ن, نایلسبویاو ایسارزو ردنلوا

 یناضةلایضاقو افب ن, یسومو لاکیابو فیصو نب لاص یحاحو دجانب
 یل زوک رعما یسودنک رلبدیا براوشلا ییا نب كلاادبع نب دع نب نیسح

 نيكنلا ضبرع نطبلا عظع نینیعلا نسح هجولا محل وللافص نوزواو
 ند هلج ه دنا افلخ ی دتهم 1 بطخ ی دا مد اهماقلا ربصق

 ندن-ولح تقو بولوا ةدابعلا رمشک و عروتعو هع رطا |لیجو بهذا نسح

 تم زو 2 هنهاکثس هدراطفا توو ردشملس 4. | موص ییاقوا كد هنلتف

 نکل یدنا مدار قدس هتفالخ هبت رح لاک لصاطاو ید راروق كءاو

 رک ا رلیدلوا نيعم هب ودنک هلبا ی رالوا هرزوا داسفو هذ رصع لها
 رع+انویدژردیا ایحا یهللالوسر تنس هسلوب مد اج اقرب نیعم هو دنک
 فارمعا هنردق م دع هکلک ن دنس ه دهع تفالخ و ماخ یودنک تولک

 دنا ناضن هد هروب نه EE ىدا لوق قف الخ یسودنک هک دعا

 ی را هنب نرخ هک نوفدم بودناروهط اقتخالا دعب هك یسانا لتعم

 یرلکدید كوکمرب و راند كي زویچواو كيب هرک كي هدر ی دلک هروهظ

 لزقیرادسقم هیلی“ رب و وجا یریا ر دقلوارب و د رمز یرادء كط وا

 هب هکگراب دنیا هفیصو نب لاص نس هلج ی دیالکد شلروک ی لثم هکتوقاب
 هنسه والتف نوعا ران د ك لیلا ك غوا نکیاراویامردق و بو کوس

 یدردبا اعددب هلاص راب ره بوراو هی هکم «هبگهرکص یدند یدرب واضطر

 یدتهمیح ردشتناتافو م دقع ندزلوا هفیلخ یدنکی سهدلاو كنيدتهم

 هفرصم راند كم هر نوا هنس رهب هکر دقوډ م هدلاو مب هکن درب د

 یشر هدا ز ندنآ مجاتح هنسهقفن كعدلوو كمودنکق جا نهلوا جاتح

 نباص بولوا لخاد هبارعاس رغ د ءاغب نیسوع هد هروب نه "هنس

 ی كلوا ثداعن دک مظع بوللوا ماعا ه دقمارا یدلبا افخا فیصو

 رایدلبا ماهتاوید رولس نغیدلوا ه دهرن كطاص یسهشاط كارا یییدتهم

 یدلیا دا مضوید رب یدتهم هدنراکدتیا موهن رزواوید هلی وس هنیلاو

 ن د هجو رادع! لتقو رایداوب بویارا هلیا دهجو دج عیظع هرکص
 قافنالالبع هرکصرلبدلباذخ | اب یرهاوجو كالماولاوما یودتاذخا

 یب رل هبصخ هلاق هک نوا هنی رخآ كنبجر هروب نم "هنسو علخ یییدنهم
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 كنا ٌمعمراب دلبالتف نيصو بودیا رارفایسواغب یدلیا موعش هنب رزوا كرلنا
 توفرهاط نب هللادیبع نردج هد هروب نم هنس یدرب و هربفص ءاغب ینلاا
 رهاطییغوا نکل ىدا شا تصو ههللا دب٤ یردار یتماعء ی دلوا

 یهللادبع هرزوا یتبصو لد رتعمهرکصیدلوا هرزوا عازت هلکنا نامزرب
 عاصیرهصریغص ءاغب هدنس هدنس ۲۵۶ ی دلوا فرطر عاز هلکعا اقا

 كنا لاتکیاب ن دک ارتا ء!رعا نکل رلبدلبا یقافتا هرزوا كنا لتقی رمعم هلبا

 ارمانالوارکف الخراس هباغب هلغلوارادربخ ند هصق بواوا ه دنف الخ فرط
 زویشد هک هللایابتا یدنک اغب رلیدلوا عج نوجا هظداحم یتعمو قاتا هلا

 ده هژفمالوایدانعاد- رهلوکن کل یدراو هلح مان نس بوش یدامدآردق

 سم نک ر چاقو یدنب هفیاقرب بولا لام میظع هللا مالغ یکیا طقف دنا
 نامزرب رایدروتک «زتع» یشابول-نق بوتوط یتا هی ضعب ن دنعابل
 ندی رکسع فباوط نیدسج رایدصآ شاب هددادسغب نامزرب و هدا راس
 واضرکسع ه دنس هنس ۲۵۵ رلیدلبا راثلاب قارحا هقناطیرلکدبد هب راغ»

 رادقمر ن دنسانا تعم یدیغود هجا هد هن خر دت سا بجاوم تودنا

 بواوا عج رکسع یدمهرب و نکیاراو یس ها هیاهنیب ی دتسا ها ضرق
 بودیا لع دا ز م دما لهسم هفیلخ رابدتا حاطاوید نوسهچ هفیلخ
 رانولیا مالعا نی را دارح بولک ی رابحاصزوس جاقر_ یدلاق اوتو بات
 سصق ندنغابا یب هقبلخ بوربکو رجا رارشا هورکرب ندرکسع سب یدید
 رلیدتیا فیفوتهدلح ییئنوک رب بوکو د هلرازوپ وطو رابدپ روس لد هنسوق
 قلخ كولب رب یدو یب راوشلاییا نایضاقو یدرونل هک لوک هلبایلا هراعب

 ماعطو وص نوکجاقرب ه دعب رلب دنا داهشا هنصوصخ یلخ كل ارتعم

 رلیدت رب ینیزغا بویق هیادرمسرپ هرکصراید تیا بیذ عت بوم رپ و
 سصانم یدیغوپ حرجرلا ه دنحج رایدرافیچ یتیم بوجآ هرکصندندمرب
 یدلو, عوقوینوک هبنشراهجیبتتلا مرکب كبجر یتوف یدناوا نفد هلی هلا
 فا د مصتعملان نوره قداولا نن  (دج هللاب یدنهم) هغر
 رد هقیلخ یحدرد ن وا ید-تا سولجیسابعلا یعساهلا یسرفلا قعسا

 زویکیادتاوررب هدنسهنس شب یللازویکیاو دلوت ند هیراج هیمورر, مابرق
 ه دتاورر و هداز ن دقرق یرع تقولوا ی دلوا هقیلخ هدنحر یلایلا

 شهنردشلوا ناصءن نوک شب نوا ند هتسرب یدم ی دیا هنسرکس زونوا
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 4 راع هلک.:ا روا ۔هیدل ا لو هیب رغ بناج هللا یرکسع لصومیخد

 *یجاوت رنک | نودا تماقا « دنا و ی دل با ع وجر هب هثدح هن بویعا
 رکعرفاو یسلاو لصوم ه دنس هس ۲۵۶ ه دع ی دلبا التسا هلص وه

 یدلوا قحم باک هلبارک ع كولب ر ندنلغت نبخد یلفت نادجو كرادت

 بولیز و یسلاو لص و ءرایدلبا كنج د دش هلبارواسم بوک یتغامربا باز
 یداو تاج هل ا مدازار یسودنک یداوا لاله مدآ قوج ن دنرکسع
 ن :بلاها نکل ی دلبا طبص هدنس هنس ٩۵۵ جد لصوم رواسم « دعب

 یر نس برات و ی دق چ هب هبطخ ب وا ضرعت نتو لام درفرب
 اور ندنفرط هلصومو یدنا بودی اعدوید هلا حالصا یزع رالاوو
 زور زورو یدندبا رارقلاراد یناو لقن ههثیدح یسو دنکب و دیا بصن
 یدزو ن رکع كل هفلخ یرخا دعب رم بولوا هدا ز یتر دق و تو

 یدلوا :رزوا ضرعت هشالو قارعو تبابج ییرب«لام نالوا هدقارطاو

 هلرلن" هلا یرلذوا هرزوا تفلاحرلضءب ندنرکسعیدنک ه دنس هنس ۷

 هن رزوا هلبارک-عرفاو, تم ید ن دنفرط هفیلخ نکیالوغشم هیهلناقم

 تک تولود وربک قمی دلا نصح هراغاط هرورضلاب رواسم نیکلک

 هدئس هنس ۲۵۹ بتواوب دارد زا یکوشو ی دنا هب هثدح ورکر واسم

 یرکسع ی دنکبو دا ج ورخ یراخر مات قوط ندرمهزیب هش رزوا

 ناسارخو رار هلبا یعاا صاوخ نیغ وا اد فالتخا ید « دئسارا

 نطو تبثاع ل ردا لت یفبدلو ند رکسعو ندرالاو توزک هدنرابد

 یدنک ه دنس هنس چ وا شعلازوک,او ی داک دن رهش 2 نالوا یسلصا

 یدلبارو ءظرلب واعضعب هد هفوک هدنسهنس ۲۵۲ یدلوا توف هلدالبحا

 هرکص یدالوا هیحو قلا نیطاق هللس مش نی یسع هد هرول ن نس

 ل واو الینسا هب هیماش دالب راسو نیط لف هاکغا روهظ یس هنتف كارا

 زعم هد ۲۵۲ یدلیا عسطةیلاوما نالوا دناع هب یریم فرط ندرلفرط
 بولوا شيلا ةمدسقم ملععو هیجوت قتلا لبج هیاسوم یلغوا كریبکءاغب
 رلیدتا هب رام بولوا لباقم اک | زب زعلا دبع ه دنجراخ كنادم*رایدب روی

 یرکسع فناوط هد هروب نم هنس ی دلوا مرهنم یرکسع كرب زعلا دبع

 بوقیج فیصوو اسو اغب رلید-تا بلط بجاوم قلبآ ترد بودیا ولغ
 رکتسع «دنرکدید ر دفوب یشرب قلعتم هلام هدزب رکسمرولآ قاربط شاط



CT 
 یت اضقلا یضاق یرابلالا لبارسا نب دجا رفعجوبا « دعب ءاشناحرف نا
 7 ۳ 0 ب واوا فیصو ن حاص ئ >اح تراوسشلا ینا ند

 یدیشکلوا هست وی د ههکءان هثنس> لاکبواوا هر راجر یسانا یدنا راو

 تعب ن د ودنڪ كسان هلا و یسولج رد هدنس هنس ۲۲۲ قالو

 یدیا هنسزوتط نوایرع بولوا ینوک تبسیبجندرد كننءرحت ۲۵۲ یرلقی
 عاونا هدنسهنس ۲۵۵ ی دیغوب ییبدلوا هفیلخ غصاندو دنک مدةمندنا

 یاقلاو هنس ترد یتدمو بد رق هدرد رکی تسیدلوا توف هللا باذع

 دوسا نسطا عید مسجلا نسسح هجواا مع ید نوک ترد یر و

 بولوا تیکب صف ولی و نوزوا ج یرازوکن وکلک یراسخر رعشلا
 مظع هددادعب ه دنسادتا كاتفالح ی دیغوب لوک ںشا هد سامع لآ

 موحش هنب رزوا رهاط ن هللا دیع ن دج قلخ رکسع بو دار وهط هتف

 نددادفب صو هلا اغب هدح تعم یدلبا عود هژبارمبدت ی ارلبدتا

 بودباوفع هلذ وا تعافش هدنرلفح هرکص یدردنوک مما وید هلیا حارغا
 هبا ماس كراروب نم لارا هدعب یدلبا ه دحاسم هنن رلغا راز ه ددا رغب

 لاعا یراق داوا فرم هتءاعاس هرانا تع«بوایدروتک هلنایرتنادا رم نب ر هلک

 تالو ید وه یردارب رنع» هدهرول نه هتس یدلنا تعلخ سانلاو هجو

 تیم داع ینبداوا سوبحینا نوکرب ی ابا هس د هناتفو علخ ند دهع

 یرکسع كارتا هد هرو مهس یدیغود یسهرب یسهراب ر ەدى نکلرلبدل وب

 هطاصم هرکص بورڈ یب رار رب نامزر تولوا ادب هه هدنراارا ه را. هلا

 یلصولاییهلا دیجلا دبع لب رواس» ه دنرابد ج راوب هد:روب رم هن راپدلوا

 لصوء هسو مان رکبننیس> هکر دشلواو یبسیدتیارو هظییراخ مان
 ییغوا رملدرب جد ك روا ھر ودم ی دا هط رشلا بحاص « دن رهش

 سبح هد راز د نوڪ ی دلوط هلا تهر ینالغوا نیسح ی دیاراو
 بوزابوتکم هتسالب نالفوا ید ردروتکه :صاخ ساع هدرا کک ت وړا

 ناک هک بولوا سوبح زدنوک ن ینعب (سورعلبالاب و سوبح راهنابا )
 بودا عج مدآ رفاو هثشاب و حورخ بول وا لا صغ رواسم رس عهدقلوا

 راسو دارکا ی دلبا صیلخت یلغرا رواسم ی دلبا رارف نیر> كواک

 كلصومو یدلک بولوب توق هلکءا عابا مدآ قوج ید ن دغاوط
 لوا یدیا یسلاو لصوم دمخ نب هبقع تفولوا یدنوف هنسقرش بناج
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 هدیغاشا یلاوحا لیص یدلما ادنقا هب ودنکت عاجرفاوو السا هکلاء

 هن رزوا نرافن لضف نالوا یرالماع یسلاها صج هدهرو مهنس رولک
 یدلبالاسرا یرمکلاءه:یسوم هنب رزوآ رانا نیعتسم هلبا یربعا مو

 لق یتغوج بولیق مزهنمو هب رام هدن رق صج هلبا هابط لوا بوراو
 هللادبع نالوا یرالماع ید یسلاها سراف یدقاب دا یصجو یدتا

 هلک با رارف یسود:نک بودیا لتف یعاا ضعب و م وه هن رزوا

 رص ءاغل و فیصو ه دنسهنتس ۲۵۱ رلیدلبا ت راغو بهت نس هلا

 هللا یرلغا لتفو لاق ا هلبا یبس یسالیتسا هتلود ر وما ییکرترفاب

ATفیصو نیعبع سد رابدلنا ه رصاح هدنرصق ییعتسم  

 نیعتسم رلیدتا رار ه دادن ن دا ماس بوش هغداقر لبا رمعص ءاغب و

 کا یب روماو ی دلوا لزات هنسهناخ رهاط ندم نالوا کاح هددادعب

 نازبعم هلا یراهنود هفوخ ندی سه كارتا ندقرطو ی دلبا مست

 ك ركع سد رایدلبا سالجا هتتطاس تن و حارخا ندسحیلکوتلا

 رت كی یللا فوم ی ردارب ن وکیمجوا یم رکی كمرح بور و یتبجاوم
 رل دابا هرمصاحم هددادغب یبعت-سم ب وراو ی دابا لاسرا هلا ی ركع

 تودنا قلراس ناج هنرغوا كايعتسسم نامزرب رهاط ن د ه دفرطوب

 هاب و نادرکور هلکعا ساسحا قافلو ر دغ مالع ن دنفرط ه رکص

 طورشصء! بوروس هنن رزوا كنيءتسم قافتالاىلع هلا فیصوو مغص

 اهتفو اضف هنیفیک لواو یدتاتعب هزفعمو علخ سود نڪ هن رزوا

 ر دشلوا نوک ی ج درد كنءرحت ۲۵۲ ص وصخ و رایدنلوا داهسا هلل اب

 یلایع نیعتسم ی دنرونکی غ اخو بیضقو ه درب ب وردنوک مدآ رنع»سد
 بوناوا عن ن دکتک هر هکم هرکص ی دحوک هننارس تاله س نب نس>ح هلا

 دیمسن بجاح هرکص یدناوا نیم رالکوم هن رزواو فقول هدهرص)ب

 ل وغشم هک رطشرتعم هدنرکدروتک نشا و لق هل رشابع حاص نا

 یدلبا مما هرزوا قعلوا نفد بوقاب هرکص ندک دا ماغینوب وا یدنلوب

 یک ییسا  (دع ا تعم) ارد ا عرفو « دنلاوش ۲۵۲ لتق
 رد هقیلخ یع>وانوارردبا تباور هرزوا قلوا هحمط یک و رب ز بویلوا دع

 (یشلک قااخ یش لک بر هل دج ا) هدعاور ضعب و (هللانتعلا) یمن اخ شل

 یساع ه دعب یناکسالا د نب رفعج یسارزو هللا دبع ی دلوو ی الک

 (ف) ۱ 0
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 یتاضقلا یضاقو مساقلان نج هدتاور ضع! و 51 عاش هدعب عاص

 هدعب ساب وا یاحو داج ندم ن رفعج هکر ید یھ ؟ راوشلاییا ندم

 ءا ها ه هرکص ن دالتف كاکوتم رابدبا ا ءاغن ه دعي فیصو

 ندندالوا لکوتم یشان ندنفوخ قوا ماقتا ذخا ن درو دنک كارا
 ندندالوا كمصنعم یرلبدنفا تفالخو بویقسا كنا هفیلخ یهسیک
 لیعتعلا ندجا یار كنس هلج هلا یرامالوا هداداضر جد هن ہیچ

 رایدلیا بیقلتوید هللاب نيعتسم ب ودیا تعب سب ی دنوط رارق هنا وا
 ندنمان تفالخ هدنیعتسم بودا السا هته مامت هتلود روما رودنک و

 ثداع هتف مظعرب هددادغب هدنسانا یسولح كنيءتسم یدلاق یشرب یرمغ

 هر هتفهرکص ی دنلوا اسب و تراغ لاومالا توس تح هل اخ قوح بواوا
 هد هروب نم هنس یدلصاب اعوغ ب وئلوا لتق یسههنرب ن د را واتس

 كنا نيعتسم هلکلک ىرخ یتوف كهللا دبع ن رهاط ىسلاو ناسارخ

 یسلاوقارعیرهاطنب هللادبع ندعو یدلبا هیجوت هد ىلغوا یصنم

 یلغوا یبصانم بولوا توف ریکءاغب و یدنیا قاحلا یخد ینیمرح بودا
 كلام هلا رکسعرغآرب یلارق مور هد ۲۶۹ هنس یدنلوا هیجوت هیاسوم

 هباقم هلران هلا دبع ن, رع ندنرلکب دحرمس هلک غا موعه هنب رزوا هیمالسا
 ه رکصندقدلوا مرهنع رکسع راس ب ولوا دیهش هرکصندکنج مظعو
 ناب رذآو هینیمرا دلرپ هرمشک تارضم ل اصبا هم السا كلام مائنرافک
 یقییعرالاییح نب ییعنالوا یک اح لا لوا رابدلوا لصاو لدهن دودح

 یکسایلعو رع نارو نم رایدلوادیهش یس هلج بودیا كنج هبا رکسعزارب
 هب رک اشهدقدلوا ل صاویربخیموع* كرافکو یرالتقربخراید | ند رلکب رداهب
 لتق ییهفیلخ ککیدتسانسوولع ةازوا كارا ءارما هددادغب سان هماعو

 مای ماقتنا مدقوب د نمس نا تروشم هلی هسوک کسر دا بصن یرککیدتماو
 ماع ارتا هرکص راب دا هیلخت یرانادنزو قافتا هدا رعاسسان ةماعورابدترا

 بولاق غانا یوق ی لاو هدعب یدلصابهتف هلبایرلق|لتق نب رادقمر ندسان
 هدعاسماک | نیعتسما ار زرلیدتا الو ت راغ یتسهناخو لتفیمداخا شما

 هدنسهنس ۰ یداشعا الیئسا هتلود روماو عج يطع لاوما بودا

 كلذکی دعا روهط ی ولع یا (محصالا یلع « رزوا ینیددنلوا رکذ هدالاب

 لواو حورخ د ز نینسح ندیلع دالوا هدنرابد ناتسربط هد هرو نه “هنس
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 تبالو نب راردارب| مها ی دلوا هاشداپ « دنوک نالوا معصعیسلوا ل وتتم

 هرکص بودا ددرت رفاو هل. |یرلعا مارا همصت» هرزوا كا ملخ ند دهع

 دالوا هددفوک هدنسهنس ۸ رایدلبا علخنب راودنک ید اما هن ردارپ

 كلکوتم یدلوا عجمدآ قوج هنشاب بودبا حورخدب زن نیسحندیلع
 لوا لدهتفو نیعتسو ردذنعا حورخ ب واوا برطضء ن دنقبضن لاک

 هنن رزوا كلا دجنالوا هطرشلابحاص هددادفب هرکص بوااق هرزوا لاح

 هربر و راد روتک هد ب وک شاب ی دلبا لاسرا رکسع د واب رپ

 بودا ناذیتسا ن دهقیلخ نامه هللا قوخ ند: سولغ كرب ولع بويعا

 یدل, وس را هرم قوجاکا | رعش هلذلوامداقاا نسحو نیدتمیدنیانفد

 نیعتسم ه دنسهنس ۲۵۰ یتداهشو روهط كنيم هکر دوب نالوا چک

 یکر فیصو رصتنم هد ۲٤۸ نعل هد هر ول نه 6س ردشلوا ه دننوک

 هک دلکیقو رفس ب ودنا تماقا ه دندحرمس مور هکیدتنا یعاو لارا

 یعس كرخ الاعب ر ه دهروب ننه" هنس هیلبا ع وجر هنماقم هن نیڈدقورقس

 یت وم بیس هکر د یکی دلوا توف رمصتنم ینوکت بس د وخاب ینوک ر ازاپ
 هرزوا طا هنلودارعا ییک ردشلوا هدعم مرو هکر بد یمک یم رم هعیذ
 بوشود هفوخ ندنستسا كع ا ماعتناذخا ندراودنک ك رصتن» هلا یرللوا

 کا هلک عا ر وهظ ضرر « د شاب هدتناوررب و رایدلآ ناق هلرتشن یلرهزرپ

 ی رعشو ه دقدلوا مضتح رابدتلبط رهز هتغالوق هلیس هن اهب كْعا حالع

 « رصا ج رکلابرایانکلو * اهلاین ایدبیسفن تحرفامو » یدوقوا
 ندجا نیعتسم ) . هشرپ یدئلوا نفد هدا رهاس بولیف نیءتس ییزاش

 هللادبع روصنملا نإ د یدهاا نب نوراه دیشرلا ند ( مصتعلا

 هیمورر مان ق راحت یسانارد هة لخ یخ! انوا یسابعلا یعش اهلا یش ر قلا یسابعا اویا
 ۲۵۲ یلتفو یسهنس ۲4۸ یسولجویم هنس ۲۴۱ یتدالو بواوا هب راج

 ردقیآزوعطو هنسج وا قفالخورب زوتوایرعبواوا هدنحوا ك او ش یس هنس

 لوا ك:شاب قجازا یرلنايکيا كنلافص ولزوي لزق واب وب هتروا ردشاوا

 ملک تات بس بواوا كناب ویغوزوب كهچ لزوک یع>و یزوب هجنزوا فرط
 شڪ هسرولوا دیک ره ییهسفن رهاوج بوا وا مدآ رذیمو فرس یدردا

 راتخالا نه یغراتعالاق هدتاورر و دڅ ندجا یف اخ شفت یدر دا

 ن دجا ه دعب بیص ۱ نن دجا یسارزو تاکرا رفن یا یدالواویمالک
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 لکونم هکر دب ور رابدب وف هراص هنا كعطنرب و لتقهلبا ناقاخ ن حق
 هاک نالی هاک نوح هفط المو هبعادمو هفاخا یتسامدن ه د-سلحم هاکس هاک

 ورگاراش رح دوهعم یدرررب و وق هاو رروتک نالسرا هک برەع

 قم وقروق هلبا برفع نالی نینمولا رمان یحاصرب مان ثعثع نکر رک
 راب وس هنابهن لکوتم ه دک دد نسردوقروق ی ہرا علق یدعت تولوا ماع

 ناقاخ نب خفیدلبا موعهاعصخ ندا مات مالک بوبد رزکهن لق هدنوب
 یدلتآ هی رزوا بود میس تایح شل هرکص ن دنس ن نیتمُولاربمااد

 هنتلا كن هسیا ثعثع رلبدت|لتقندرب ییسکیا بوروشوا معلق رافب رح
 باب زایدید مزنسا تایح هنس ك هرکص ندنسن نيول ارباب بو رک

 . یرادحملس بولوا ی الغ کرترب كلکوتمرایدقتا لتف ییهسوکن دسلح
 بور و جلف هن الغوا مدقم نوک جاقر ن ددعقو ی دنا هدنسهب اثم

 شا هود لوا لوغ-شم هرهظفاح هلکنا یب وهمریآ ندکناب یعاقوب
 یرصتتم هدقدلوا مات شا یدلبابرض هلا حة لوا نالغوا تبقاعیدیا

 دجخیمناخ شف  (لکوتلان دخ رصتتم) رایداباتعب توراقیح

 رغص ءاغب هرکص فیصو یجاحو كکرا رفت ترد ی دالوا هرصت هللاب

 یمابعلا دحاولا دع نی رفعج یسبضاقو ببصط ایا ن دحا ی رب زوو
 دلو ن ده راج هیموررپ هدیکیا یم رکی زویکیا رد هفیسلخ یبجترب نوارابدیا
 یتوک تسسیعب كنب رخ الا عب ر ۲۶۸ هثسو سولج هدلاوش ۲4۷و
 وازوک لو ردشلوا ر دقیآ تلا یتدم یدلوا توف هدنشا یتلا یمرکب

 فصتهیااعر بیهم ولنراق كوپ واب وب هنروا هجولاعیلم ریس ولنروپ همکچ
 تانسحوتارمخ بحاص كاب یناعذاو لقع ملسو صلح بواتلا بوبح

 هلا یصر نیس> ماماو یلع ماما یک یعیدلوا هقیلخ یدبا مدآع رکو ینه“

 بور و نذا « رزوا قلوا رام لوالاک هن هن راسدقم دهشم كزامهنع

 ندرخا هک اقوا نالوا قلعتم هرلناو مارکحاو ماعنا هبن رع لاکءهراب ولع
 درن دالوا نیم نیماما یدفو هناا لوالاک هن ی دیشعلوا طرض

 هد نیم رحو یدلنامفدو عن یراتذاو تناها نالوا هب یلعدالواو ملسو

 یدردنوک يا هرزوا كعا مارکآ هبهرهاط ترع لوایجد هن رالءاع نالوا

 یرصتنم نوک لوا هلغلوا رادرب> اعون ندنصل اینام كلا لکوتم هکر رید
 سصتمو لوتقم ی دنکب ویم هنب ربا هحابص نکل یدبا «رزوا كعالتق
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 كاله مدآ قوج بولوا هزاز یظع هدنفارطاو « دسموق هدنرد قرفزویکما
 ردشلوا قلا ناسعط ك شب قرد نکلاه ددع هکر ارد قح یدلوا

 یدتاروهظرادص جن وقروقو رهلراز یظع هدناسارخو سرافو ماش كاذک

 راک هدهروب نم *هنسو یدلواعفاو فسخ و لاوحا یک كنایخد هدنع

 قرق زویکیا هدعب رلبدلآربساردق كيب نواو موج هی هیمالسا روغن ندفرطره
 ندنلو لصوم هدهروب نم هنس بولوا لخاد یراهنس ترد قرف زویکناو

 نکل یدلبا عورش هی هینبا ضب هلی تماقام دنا بولک هقشمدلکوتم
 یدلبا ع وجر هیاررعاس هنب هرکص ندیآیکیا بویلوا نون ندنساوه
 بوراو هن رزوا هفناص هلک |لاسرا هنب رارزوا یسهرفک مور یرییکء اغ و

 یبهب رح لوا هکرلیدروتک هب رحرب هلکوتو یدلوا قفوم هت احو تف ضعب
 هلو هیلع هللا لص هها لوسر حد رانا هنب راترمض> ماوع نیرمب ز یشاخت
 هب رحلوا س یدروآلوازکر هن راسدةم هاکس هدزدیع بودا ادها

 بولوا لانضغ هببط مشت لکوتمو یدرروتک هجکو ا هطرمشلا بحاص

 لث رب هدناوانب هب رفعج «دنرد یللازویکیا یدلبا هرداصم نلامو ین
 هلرصقیدلبافرص هداز ندراند كب هرک ك ب یکیا هنا وعادیارصق
 را هعلق بولوا هلراز هدنراد ب رقم هد هروب نه هنس ی دب و ءول ءول عسا

 ز ویسثب كي هدنا بولوا هزاز ځد هد هیقاطناو نیادمو یدلقی راب رکو

 سوسرطو هندآوروغنو هرب رجو یدلربق مدآ قوچو یدلوا مدهش هناخ
 یدلوا صالخ مدازا ن دنسلاها هقزال ب واوا لّرّم هلکلاب ماشو

 تعجا مع هلبا هروفومیانغو ارغ همور دالبیرلکبدحرس هدیتلاقرف زویکیا

 زویجواكم یکابوئلوا هادابمرعسا هدنسارا مور هلبامالسا لهاو را.دلبا

 ردنا یناضقو ارعا هفیلخ لکوتم ی دلوا صالخ سفن ید شعلا

 هلبا دج باکاو هحز اههلبا | مما راک ب ودیا قیضت هلرا دحو ۰ ردا صم ی
 هدسابولف بویلوا نیما ندودنکقلخ هلغلوا هرزوا هلماعم هنوک لره

 هرانآ ید رصتنم یلغوا هدنراکدتا قاقنا هنلنف سب یدلاق یباهم حد

 هنءلخ ندکلدهع یو هرزوا یافعسا یخدینا لکوتم ار ز ی دلوا نیعم
 راکرس راس یخدو رغابو فیصوو رغص ءاغب سپ یدا شنا تع رع
 هدشراهح یجندرد كنلاوش هروب ن هنس تولوا تسدکب هلرصتتم ارا

 یرب زوو موج هنیرزوا كلکونم نکیا تسهرس ه دنسنا ساح یس هک
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 هس ی دنلوا نیکسد یسادعامو لتفیس هڪترب ن دنراشاب بول وا نیبعت

 هلا راند كيبشب شو ل زع نداضقینک انب یبح لکوتم هد هروبه
 ىضأق هلرمعلا سر و یدلبا ضبقو ذخا نيب رج كب ترد هد هرسهب
 ندا لالضا هدنص وصخ نآرف قاخ ییافلخ ی داوا توف دواد ندجا

 ن ديل ن دیارصسهلسو هلع هلال ص هللا لو-سر یزوسوب ادتا ردوب

 یداماد ندنآ یدید ردقولخ تاروتبودا ادب یدوهبیراکدید مصعالا

 نا ناا حد ندلا یدللا ذخا قیدنز تولاط یسهداز هردو

 یسپ رلا مشب ن دنآو ناوفص نب رشب ندناویهدا نب دعج ندناو ناعم“
 بهذمو نصوصخ نارق قاخ ردو ندا لال ضا ینومأم هکیدتا ذخا

 هدنس هنس ۲۶۱ یدلبا ورتودم ات ځد روب زم طاق بودی هعاشایلا رن عا

 هلا صمیرپ ندماالا عدقرابدتا موجه هرصم *یضارا یس هقناسط هاخت
 نعهبت ره یسجن كنداعم نالوا ه دنراراد هنب رلاشاب رمصع بولوا هرزوا

 ۳ حا نایصع رانا یسلاو طع سی درادریو
 اکا خد یسلاو یصمو یدنلوا لاسزا هه راح هلرلنا ىلا ها دبعنیا
 زسساو رب برص یراتالو كنهقناط لوا ی داوارو أم هرزوا كما دادما

 یدب روپ هلبا مدآ كی ی رکب اج قتوب واو یلهفولع د یدبا رارعګ
 كنهقاط لوا یدبا شنا لاسرایخد مزاولو راخذ رادترب هلراهنیفس

 هلج ی دلبا ما هلفلوا رادربخ د ن دنغی دلوا تکروا تباغ یراهود

 هلا هداکنهو یاه بوصآ راقارةنحوراک اح هن راوی وب كن راراوط رکسع

 یرغوطهراغاطو هرارح بو کروایراهود یک یراکدتیا موعش هنعسد

 را دربقو رابدغوق لد ههاشخا بوشود هنب رادرآ مالسا لها رابدتا رارف

 یرلهاشداب كنهفاط لوایدلوا نکمقلیاص ندنک راتشود هک اله كاخ
 بلاط هلص هر زوا كيا ادا نیر هب زج هتشذک هتسک مان اباب ىلع نالوا
 یسودنکو یدقاربهنی رب ینلغوا اباب ىلع بودا ه دعاه یک دج هلذلوا

 هث رارزوایبیقو سابلا رل-تعلخ هنعابتاو اکا لکوتم ی دلکهنفرط لکوتم

 تسرپ تب رباب ىلع ی دلیا لاسرا هنبراتبالو نس هلج هنب و بصن یلاو
 یدردیا هدجساکا یدیاراویمصر هدنتروص یصهفس هل بولوافی رح
 ندناتسکرت ویدلوا هلرزز مظع نوک ق رف هدنفارطاو هدب ر هد هروب نه هنس

 ی دلک كد هناول>یداوایتوم ببس كهدآقوج ب وسا راکزور لاتقرب وزب
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 نومامو یس هداز ردار كنسلا نی رهاط هک بصم نب میهاربا نب نکس
 كلا لكوتم بولوا تو ىدا هطرمشلا بحاص هددادفب یرب ن دنن امز

 كوم ام یدلوا توفلهس ن نسح كاذکو ی دلوارضاح هنس هژانح

 هلب ایشزارب و افع:سا هلفلوا ضراعیشرب یک نونج هب و دنکن کیایرب زو

 یسارعش كن سعی ودنک بواوا مدآلضافیدلبا تعاد هلو اتوف

 هرزوا ییدالوا تراشا هدالاب لکوتم ه دتلا زوئوا زویکیا ردا ح دم

 زویکیا یدنقآ وص هنب رزواو مده هنعیلاصت هللا یضریبسح ماما دهشم

 لب مدآقوج ندنعاهنایدم* نفسو یرالماع قلخ هینیمرا هدیدب زوئوا
 شا « دقدراو ه هبنیمرا فسود هک ردثلواود ید داف ببس رای دتبالتق

 راس هلکعا لاسرا هتفرط هفیلخو ذخا هلباللغ وایطارع نالوا قی رطب

 قوا رادربخ لکوتم رلیدتبالتق هلبایابنا سوپ و موجشو عم رلقب رطب
 نالوا ه رزوا قافتا هلبا طارق ادا بوراو ی دلبا لاسرا یربک ءاغی
 یرادقم ك زوئوا ندیلاها  دعب لا سرا هنفرط هفیلخ و ذخا ییاسوم

 هن رهشلیدهدعب یدن اص بو دارس اخد نس هو یدروکن دعلق یدآ

 یدردنوکر کسعرادقمرب هنس هرمداحم سافت هرکضندشکم هتسرب بوراو
 لیمعمانقعسا نالوایکأاح هرکصادهد, دم "درصاح بوراویخدودنکو

 یدن اب مدآردق كيب یللا دنا بورواشن آ هرهشولتف هلیایاباو دالوا

 ىدا عوجر بول اریساو تین قوچو حف یعالق هه ید بوراو ه دعب
 سح هللا یدالواو لرع یدواد ندجا یضاق لکو نم هد هروب نم هنس

 نائلوا طیض هرکص یدلبا بصن یک الان یبح هنب ری و هرداصم نلاوماو
 تلود نایعا هلجو ملص هرانید كی هرکك یتلا نوا م دنس هلباقم یلاوما
 قارانید كب یعرکی هلباراتید كی یمرکی زوی نددم یلغوا یدنلوا داهشا
 جوا ندنفرط ىس هرفک مور هدزکس زونوا زو بکا ی دئلوا ذخارهاوج
 لهاو ذا یطایمد بواک هنلحاو ر ےم هلا یک هراب زویح وا رگسعرس

 ثرضع ق وج هی هیمالسا دالب و ربسا نس هلو دیهش نس هح ندمالسا

 هنس بولوا لخاد یرا هنس قرقو زوعطزوت وازویکیا هدعب رلب دابا لاصیا

 را دعهر ن دنعابناو مو هنب رزوا كن رالماع یسلاسها صح هدهروب نح

 كس رح ندنفرط هغیلخرارکت رل دتا جارخا ندرهش یب ودنک و لتقیمدآ
 رکسع هکشج هلبارلنا سد رایدتا ولغ هن رزوا هن هدقدنلوا اشایصنم
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 «دقووب مااطاس نالغوا كجوید رابد روک ەطا هن كمرک لوا یزو دنک

 كحرکم دک دید زدت طلا کا كا دا نمرک ك رانا مدآ یک درس

 یدلبا جربمایاسا لکوتم هدنس هنس ترد زوتوا زویکیا 1 د د كسرلب وس

 یدیا ن دنر هلوک سا كشزبا مالس بولوا ندنموق رزخ ه دنلصا جانبا
 ه دعب مصتعء هلغلوا نعاس بولآ نوت اص یا مصتعم ه دنرد ناسعطزوپ

 هلطباب بوناوا بصن |معالا هاو ى دلوا,یرلءانعرظن نورقم كفئاو
 هدنرزوا هعفر بصاتمرلاس جدو یبصن» تباعحو ه دنتسدرب زرکسع

 جانبا بولوا شوخ رس نوکرب قلوب رارفتسا هدنفالخ دنس«لکوت,یدیا
 یدلیف تع زع هنلتق بولوا اقاضغ ندنا جانبا یدتنا اغوغو هدب رع هلبا
 هنیدیق كرادت بواوا نایب هنس هل اتسم عضو ه دک دلک هتشابییقع كلکوتم

 نسب نس مر دی من نس هحاسا هلءا یرلّفلا ك-اثرف صعب و ی دشود

 رلیدراو بودیا تیبعتیرا هسوک ضعب و یدلیارازاوناد وید دابق تیب رت
 ناذیئسا ند هغبلخ جانا س رلیدلیا قی وش هکفک هف رش محیجانیاو
 یعوکح كدالب كءبدلوا لخادو یدریدیکتعلخ بور و ندا م دک دعا

 رلدتنا عیشق ینااخرکسع هلجج هلبا مارک | عاونا بوید ر دضوفم اکس
 ندهع ڪڪ جانناو یدرب و هفیصوییاع> بصنم لکو تم هدقدلوا دیعب

 نوتوط « دک دلک جاننا هعغارا نقعما هددادفب لک وتم هدک دتیا ع وجر

 را هيدهو را همانشزاو جد هجانناو یدردنزک مما وید نس هدا سبح

 بوک هبهرهاس یرغوط هدک داک جانبا یدرب و شوکر خ باوخ هلیایلاسرا
 بوریک هد ادغب هکیدتا رما نینمولاربما اک !قعسا نکل یدت سا کمک

 هن رب ره بولک هرکی روض> مشاهیب هو وو زس هروب لوزن هي هم رح راد
 هدادغب بودا لانها هلکعارب ربوتکم وید زس هیلبا ناسحا زاهزباج

 ناسکس هن زاغوب و ذخا یتا قحا هدک دتا لوز هروب نه لحو لوخد
 یرالغوا یدلواتوف هدشب زویکیا جاتا هلبا لاحلوایدروا رج زرب لطر
 جوا لک وته هد هروب ن هتسراد دلاق هدسح لد هند كلك وتم فظءو روصم

 هدیاور رکی د هللادپعوباو ود رصتنمیدج یدتیا دهعیو ییغوا
 دوم یعاراو ود هاب تعم رد هرزوا قلوا رب ز هدتاوررپ و هحمط یعسا

 ییسع هنس هفاط تمذ لهاو نیبعت راصاخ هب رپ رهو بیقلت وید هاب
 هد روبن هنسو یدلبا هیت نوجا قغاشوف ررانز هن رلب بوپکرانالیط
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 یخ ۹ ءالک هدنلحر نکروقوا روصنع»یی وتکم ا ی دلکوتکءر ندنز

 یدرب و پاوج وید ملی رب زو ه دک تا لاوس وید ر دن ءالک هنیلخ شازاب
 دست در. ن دیاک هد ود یدرو و یاع هسیارب زویما هغلخ هک دید مصتعم

 ه دنراکد ر وتک ورجاو رلیدلوب یاب ز نیا بوقیچ سپ كرغاچ هسیاراو
 رد هنسانعم قلتواقاطم ءالک تانز نیایدتبا لاوس نطل ءالک اک !عصتعم

 یت ات ماسفا بوید رارید شیشح هس ر ولوا یروفو ءالخ هسرولوا شاد
 ب و دبا ه دهاشم نلاکو لصف كلا مصتعم یذلشاب هکعا نایعو فشک

 تاسفانم هدیراش هبا ذوادیا ندجا ید و لالقتساویدندامظعارب زو

 یلاشا ما واو یمح ردروطتم «دنراباکبدا ب وا وا هرشک تاشقانعو
 هدنفخ كلا ناکلخ نا ردرلشعا وح ید ارعش ضعب و حدم یتا ارعش

 ررشمو انا « دنرازو ینا قناو را دار ذ ییسضعب هلززوس نالی وس

 یشره هدایند ی دیاراونیکو ظیف هستم لاک و دنک اذه عم یدلیا
 ۰ وک قرف جد لکوتم ه دوز یدرید نم و مدآرب یبک تا زلانیا نکلروناه

 هتدا ه دنا روت ندروع یتیدردپا كشندنکو لزرع هرکص بوناللوق

 هنګا رونت لوا یر هریک یو دتسا قمت رافیج لام ه دننرازو مانا هکیدوق

 ه دفرط ورا یرلج وا كشوارسک | كرو یدرد تنا تیذاو وی وق
 نادفرطرب بواوا یذأتم ندرا ترارح نال وا سوب « دننورد نولوا
 لوا تاز نا یدرولوا « دیلخ هنسج]رسک | هکررد ءهنود هفرطرب

 یدیا شلوا لاله مدآ قوح هدنحا بو دا عارخایسو تک یک

 هدقدنلوا ذخا یدروکن غیدلوا هلوک هنیسینشاح بورک ید و دنک ت بقاع
 هب ودنکی شک كا تج رم اکسلکوتم یدید هلا تج ماکب نینم ۶ول اریمااب

 هرونت یدرر و ییاوجوب هلیعب هتسلخ,تا زلا نیا دکیدید ر دکغاز وج
 یامود نغلیبسلا یه » یدردنوک هلکوتم بوزاب یتا اوب ه دنراقد وق
 * لود اهنا ادور نع رج ال * مولا نیعلا كب رتام هناك #* موي

 لکوتم ر دکعد هزلاق هداکس اند تاببا لام * موق یلا موق نم لنت اد
 ندروش یدتا ما بوخان هرکص ی دم هقاب ه دعاک ندلاتشا نوک چ اقر

 هک فیحاک | یراکتهدخرب نکیا هدرونت یدیا شلوا توف نکل رایدراقبچ
 هی رعوب کی راک تبقاع هتشپا زکیدا مرکو فطل هیهسوکر هداید
 سب رابدتا مرکو فطار دقوب هقلخ هکمارپ تاب ز.نبا « دک دید یدشرا

 ( ین ) )1۸(
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 هرزوا ح ورشم هجو هنن تبخلوا یدنلوب ه دسلحمصنم یلغوا نوکر

 ف رح ید-ابا دیدهتو رازآ هلبا تراشا اک | رصتنم كج رک هصقر

 باوج وید رخ یدید لدروط نو لکوتم كج دا توک-س بوقروق
 كقاخ بودا دیلقت كيوکحو هکیدید رصتنم هداشا لوا یدرب و
 ر دیش كک.ت لسها و لبغوا كن هحوع كس م دآ یرلک دشا وک

 لک نتا كلا تق و ككيدلبد نی و دکرا قال | هب نم كنس و
 هرلینفم لکوتم لاحرد نسرد الط نوع هرابک كناو هکر وکون نکل هلا

 قفل! سار * هعنالقغااراع « كد ا یغتیمالک و ندزاوارزک هلج هکید.د

 لوا نکل ی دلک هت رغ نوا یلغوایس هجوع تکب وب نعپ * همارح یف
 لالعا ینلتق كلکوت رصتنم هداموب نوسلوا هنجرف كنسانا یاب كتکی

 ادتا ردشلکهفیلخجوا هکر ربد الع هکه دنوب تبارغ ردب رب لداوم کودتا
 بولوا هفیلخ نکبا شلوا درم هلن دوم تلخ ردقوب هکر کب یبا ترضح
 بولوا هفیلخ هکزپ زعلا دبع نا رعد یر یدتیا عفد ییاربکتییصملوا
 قعد ب ول وا هفیلخ هکردلکوتم ید ی رب یدتا عفر یتلاظم كهپ وما

 رايلي وس ی ز وسوپ ر دیس هلئسم نآرق قاخ یرلکدید تعدب یدلیا عفر
 هللازواج یدلبا عضو یتیدش|,ندنا نکلیدتا عفرینا هجرگا هکر رقاب

 بیقلتوددهللا یلعلکوتمو نیبعتینا دنفالخ دواد نیدجا هدنتوف یردارب
 لکوتم « دجوا زوو! ز ورکا ردثلوا هفیلخ هدنشاب قلا یعرکی یدابا

 قلاوما هلبا دشا باذعو سبح یتا زا تاللا دیعنب د یمظعا رب زو
 ندهد دعتم بابسا ور ن دنتفویردارب ید یدلبا لتق هرکصن د هرداصم

 یو ندنعابا قئاو كلذك ی دلبا ارحا ےل فاوا یتوادع شعبا تأسن

 دبع دم رتعجوبا هک تا لانا یدلبا هرذاصمو ذخا یره هنو

 نوت زهدادغب بولوا ند هب رد مانرکسد هدابح د البنابا یدجردناا نکالا

 لضفلیصعت لبا دنلب تمه *یرایتسد دح روک ذم هرکص یدرروتک یغاب
 نانیلابهیلاراشم هدیداو رچش نوتفو نارقالاقئاف هدتفلووح بودنا بداو
 یرعش كابیدردبا راتخا نبر كناهدنغلو وحن لضاف یکی زام یت>یدلوا

 یا لا نا ر ون نره ه دعزاب جا ناو ه دارعش تاعبط لبعد ردراو ۹

 هفیاخمصتعم تولوا ن دنهورک باک هدالاح لئاوا رد رلثعااثث هنلئاضفو

 كالا نوکر یدنا مدا لهاجر یدندیارب زو یرا#)ا ندجا ه دودلوا
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 ربساو لت یی رادقمرب بوراو ی دابا نییعت یرییکءاغب هلاد قداو هدزوتوا

 ماراو تم كاسر جاقرب هد دم تولا ناماو دهعجد ندنسادعامو

 التم هباقسسا هللا داو هدیکیازوتوازویکبایدلبا ماغناینینباک ی صم لوا و
 یدلک تفخ هنض مرادقمر رابدنروطوا هدرونت نوکر ینایرا..طیدلوا

 یدروطوا هدا ز ن دیکلوا بور د رق هدا ز یدیرونت یدتاممایسترا

 یدلیف لکو یردار ى رگ تولوا توف ندتلع لواو ضراع ,جسب

 (رفعج هلا لعلکوتم) رون نم هر و یدللوا نفد هدارنمرسو
 رد هفیلخ یوا یدلوا یمابعلا یعشاهلایشرتلالضفلاوبا صصتعلا د نب
 ه دیکیا زوتوا زویکیاو دلوتم ه دش زویکیا ند هب راج هیکرترب مان عاص*

 ردلوالدقیس هک هبنشراهجیغجوا كنلاوش یدب قرد زویکیاو سولج

 رب زورصتتلا دع یدالوا بواوا (یالک ییاکنا یهاالیع) یھت اخ شت

 قناولا نوراعهعو قفولا يلطو دعا دچاو دوا مهارا و عمو

 دح هدنعب بان زا کالا دبع ن دخیسارزو ردا زف جاقر و لیصتاو

 دن هدعب کر لا فیصو یرابجاح ی ن, هللادبع هدعب یناج_طا لضفلا نبا
 نیسطان ميهاریا ه دعب ناب زره هدعب هرمحوقن بوتعپ هدب ماع نا

 هرداصمو لرع تواوا دواد ن دجا نوک چاقر یناضعلا یضاقو لهسن

 یوا لس زوب و لزرع ید نا دم تصن یک ا
 یدشا بصن یهالا دبعن رفعح هدعب یجرل ادم نی رفعح ه دعب هرداصم
 ن یح هنر و

 ردشل وا نوک زوةطو یآ زوقطو هنس ترد نوا یتدمو رب قرفیرع
 هرمصق یعاق بولوا نیضراعلا ففخ سلا فیح نینیعلا ملمنوللاریسا

 فارطاو عفدیحو راهظا یهللا ۳ تنس هدقداوا هفیلخ ی دا لام

 ب واوا ی صان نکل ی دلبا لاسرا رلب وکم نوجا تنس راهظا هفاک او

 نیسح مامآ قح قدنا هر زوا تناها هنمارک دالواو هب ىلع ترضح

 ردو مده یر هن اخ نالوا « دنفارطاو ن راکرابم دهشم كن رایرضح

 یدسلیا عنع ن دننراب ز س دقم دهنملوا قلخو امیارجا هلعیییدلوا

 یدصق دیلقت ه لع ترضح اشاح یدیاراو یحاصرب مان تکا هاو

 لک یشاب ید رجا نشانو یدرلغاب یشرپ هنب ر زوا كننراق هدنتلا ی اوثا هلبا
 عزت الا لبقادق * راددنناوخ بورک هصقر ہ داع ہللا تنه لواو یدنا

 یدراوکه غب رحور ګا بارشلک و :موراردبا نغدو يد * نیس ا ةمِلخح نیطبلا
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 فیلکت هقلخ یتوب یراترض> لسو هبسلع لات هللایلص هللا لودر س
 اضتقا ندن قلوارصم هبترموب بویعا رس هدرا هدبا لر بویمرویپ

 بودیا هبسلغ كع ههلاب داو ریدلوا توهبمیس هلج ه دک دیدیدتا
 قالسطا بورب و رانید زویج وا هغو یدریک هی هطوارب ق ر هنوطینی زغا
 ناصتما یبهسیکرب هلبا نآرق قلخ *هلتسم مویلا دعب و لاسرا هئب رادو

 هن رارزواقلخ بولوا ثداع هعطع "دتفر هدفشمد هدهرول نم "دنسیدعا

 یراصطا بواایبا ن اجر ه دعبرلیدتا حورخ هنب رزوا هسیک نالوا لماع
 هد عب ی دعا عفد ییهتفو لتقف نغوج كراث وا داة ادم ت و راو

 هد هروب نه ؟هتس بواوالخ ادیرا هنسزوهطیمرکد زوکیاو ن زویکیا

 سلح نوکر هکیدلواوب خد یس یدسلیا هرداصء یباکو ارزو او
 لاوسوید ی دلیارهق نوع هب هکمار دیشر هنب ر ندنسامدن ه دنصاخ
 هب راجر هنوتلا كم زو دیشر نوکرب هکر دونالوا ےک نیک لوا هدک دشا

 یساھب یح هدک دردنوک ا هیایح ولدر و نس هجا یدلىا دار قلا

 كرلنا بولوا رطانا رغم دیشر سد ی دلبا متم یدشر بو دیا راثکتسا

 هرزوا لاوما ل ذب هبت ره تیاهنو یالقتسا لاک بویلشاب هب وعس> ینااوحا
 نامرف كلر و ها ك زووا هندن مان دوعوا دیشر هدانئاوب یداوب

 یکدلا یخ ا دیشر نوکر یدکچ هپ هلطام بویر, و بن نکا یدلیا
 تاک امو دنه تدعو » یدوقوا یرلت وب فی رح هدک دتنا لا وسو د

 اعلااعا * ةدحاو ءرم تدنساو * دعتام انترجلا دنه تيل * دعت

 دنسل ال نه  aهفتم ینیدط وا لصاو هو دنک ها ندن ابا

 غی دلوا هدرایغا تسد یرایتخا ماز تویلوا هسقن ماف ه دنروما دیشرو

 یرلذب لوا دیشر كل هنب روضح ك دیشر ىح هرکصرافیج ضب رعت
 فاعضا هدوع واو نک ی هيض بس بولوا مغتم یح یدوقوا

 هک و ن دنعدن ههاب قثاو هداف هج نکل یدتارلماصنا فعاضم
 نحاعلااعا * هقیعخاق شعا تباصا هدهداموب دیشرمدج حدی عاسا

 بوید هیلوا لقتسم ه دنروما هکرد هو لوا جام نعي * درنسیالنم

 یر هشت ندیآ دادبساو لالفتسا صحت هدننلود راد حورمشم هجورپ
 كالئاق هرازف و لاله و ملسییب ه دئاوب همرکم *هکم ی دابا كیرعت

 زویکیا هلبا یرللوا هرزوا ترضمو تراسخ لاصبا هنیلس* حاجیرارمشا
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 قعمااب مصتعم هدک دیدیدلوا ارد هم راک نیغهر وب رظنرص هعرف هسا

 یدیدردن اساندباوجوباکب یس لج ك دیادشو مالآ مکیدکچ وربندنامز ردقوب
 یدهلا دجشندیشرا نوراهنب مصتعلا دم نب ( نوره هللا قناولا)

 یشرقلا نینءولاربما رفهجوبا سابعلا نب ىلع ندم نب روصتلا همادبعنا
 یعالک (قتناولا ذق هللا) یمن اخشعو هفیلخ یعثزوفط یسابعلایعساهلا

 رغصالا دجشو دجاو مهاراو هللادعو یدهلا دحج یدالوا تولوا

 یضاقو تازلا كاللا دبع ند یرب زو كش ر دب یرب زو رد هشباعو
 راع نیدجا دعب فیصو هدعب جاا یجاحو دواد یان دجا یت اضقلا

 ینابعش قلا ناءطز وب بولوا هب راج هیم وررب مان سطارقیس هدلاو ردشلوا

 هغ و یدهع یو نوک یکیدلوا یر دب و دلوت هلاق نوک نوا هن رخآ

 زوتوا زویکیاو سولج نوک یجثرکس نوا كنلوالا حب ر یدب یرکب زویکیا
 یرع یدلوا توف هدارنم هرس هلاق نوکی تلا هنب رخآ كنس هخایذیکیا

 ضای ردشلوا نوک شب و یآ زوطو هنسشبیتدمو هج هدا ز ندزوتوا
 یدیا مدآ بیدا تباغو صف ولزوب لزوکو لب وب هتروا یور خرس ولنت
 یقزام ید هتساریب هلبا تداواع ثحایمو هتسارا هللا اد او ارعشیسلح

 و ینو ع رکر دشعا مارک او زارعا هت ره لاک بودروتک ند هرصب

 ناسحا همم لاک هرلب ولعو هن رلیلاها نیفب رش نيمرح اص وصخ هسان
 هرکصا دننافو ردشمالاقلئاس رب هدننامز كلا هدنیمرح تح یدردیا ماعناو

 نکل یدررتوط متامو ساب همجآ ره ن وچما كلا نیهرح لها نامز هر
 بیس هیصعت لاکهدننهذم لاتعا بواوانی رق اکا دواد نیدجا هدنلئاوا

 راک هکر د یھکر دشلوا ثعاب هن دادزا كنسالب نارق قلخ ؟هلئسمو

 یدعم نب ورع ردلکدیسااب ردو ندیالتف هللایرصتندجا ن دنئدحم

 ردوب خد نالواروهشم رد شا لتق هلا جلف مان هماصعص هلاق ن دب رک
 قلخ نوکر هکیدلواوب ځد یبس ی دعا تشارف « دنرخاوا هکر ید یهذ
 راددروتکهنر وصح هتس تسد بوتوط یر رپ ندرلتلوا لناف هنآرق

 نذا بوید ردراو مزوسرپ هزس كرب و لهم هظطخرپ اکب بو دا فطار
 هللا لو سر ینس هلم نارق جا رککیدد كرسو هکر دید ۰ دکدلرب و

 هسخو یرلبدغ | فیاکن یا هقلخ « دیدزرولس سو هلعیلاسعت هللا لص

 هدکددیدا یراق رش مولعم یب دواد نا یدا کد یرافن رش مواع
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 باص اب كکباب و لتق یب ودنک هرکصوسحو ذخا هللا یاجنار اسو

 هدنس ه رخ كنشفایدنلوا رت هلغلوا هلل وطه صور نیکو ظیغ بیسیدلنا

 سوحیک یدادجا بولو زمستنسیسودنکو  یرلباک سوعو رادصرهوحم
 هرز یظعنوک شب هدزاوها هدهروب نم “هنس یدلوارهاظ یب دلوا هرزوا ید

 هب ودنک بودبا حورخ ینایلا عقربم هدنیط اف هدد ییرکی زویکیاردثلوا

 لاسراییراضطا بویاناجر هن رزواكنا هفیلخ یدلباعابتاهسوکر فاو

 تبقاع رلبدلوا بولغم هاک بلاغ هاک ه ررپ رب ی دابا كنج نامزرب بودیا
 یادتک و كا *هداتفا مدآ یرادسقم كم رک: ندنرکسعو رم سا عقربه

 ناق مصتعمینوک ادعا كنمرح هروب نم هنس یدنلوا راض>ا هب | رهاس

 یدلهتسوا دن هرکص تولوت تقاقا ه دعب ی دن هت رخ بەعرد بوریدل ۲

 یلغوا بولوا توف هدا ماس نوک یجنزکس نوا كنسا والا عیب ر تبقاع
 تمهراکرکو عیجش هناذ دحیف ی دناوا نفد هدناو ی دلبق نی زامن قثاو

 ه دلارمعا تبهذم نکل توا وا مدآ یحاص هوداص تع نعو هبسلاح

 هرزوا رارمصاو بصعت لاک دنر هلئس تی ور یننو نآرف قاخ اصوصخ
 یدحردشعا لتفهل لا یدنک یا نكلام نب رصنن دا ییحیدلوا

 لنح ی دجاو 1 دنا ن دشئدح راک ی و یر كن هیسامع ءایقن تام

 مصتع» ی دلاح كنکد هتل هراب یرلب رد « دنکوا ۳ دشک هش راترمضح

 هک رد ورع یدبا هرزوا ماع هاو ديت لاک هنب راءارک او تبح هرامدآ رداهب
 لرهاط هک هبعصع نی یهاربا ن, قعما نالوا یس هطرش بحاص نوکرپ

 نوع مردارپ کند یس كلوب هکرږد ی دا تاود نو هداز ردارب

 بیئرت مدآ ترد زب رلیدلوب تاجو حالف هلج ی دابا خارج یمدآ ترد
 یسب رب رانا وا یر درک بدتر ةلردار ی دل وا مدآ یسی رب كل دلیا

 هک نیسح یلغوا لرهاط جد یسبریدلوا لدوهشم یلاوحا هکر دزھاط

 ید یرب نح هلو ل دب اکسرلهاشدان دک نسلس ید یر ر دم دآ لثمیب

 هکر دئشفا یسب رپ كل رمگیدتنا باصنا مزب مدآیک دمع نقردنح كشادنرق
 هکر دفیصوو حانناو ساسایخدیجوا كمولعم ینیدلوا رم هن یتبقاع
 نار هجو زک هسرر_ و نامااکب رکا نینمولارممادقعسا نیمار هشدار یسا رب

 نومأم كلرداربنینمولاربمابیصما سب یدرب وناما هفیلخ هدک دید مدیا
 ننمولا ما یدلوا زار فارس یر درک رظذ مرج الف یدردبا رطآ هتلاصا
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 هرعاح هلبا ماها لاک ی هب روعویدلو!نیک ورهقونز هکب هند نعد كالام
 هقارطاو مانتغا یناوارف لاوما ن الوا ه دنحاو حد هللا نوعب و قیطتو

 مده ه روع هلد رها عصتعم رلپداک هلبا عانغو رسا هاه ق رکاسع نک

 یدلبا تعجا مع هرکص ندماراوثکم نوک شب یللا هجا بول وا قارحاو
 ہرا هکر ید راض ردعسا لره شر هدمور هرقا هکر بد سوم الا تحاص

 کرد: 5 هب روعرهشلوا هسدا جک وسو رکار د رعم نده روکنا

 بحاص ردشلوا توف اموعس* هدنا سقلا "یررحاو ردشمیا ازغاکا عصتعم

 هلاک لضاف مان ىلع فورعءهلکعد هداز ولانف یدلوا مات یزوس كسوماق

 ندالع مدنشپا ند هسوک لضافرب نی هکرلشم روی رب رح هنب رانکكسوماق
 هکر درهشرب هدشنالو نامرقیرمغندهرقلا ه روع هکیدردیا تیاورند هسوکرب

 زوسوب هکمردب | نط ن ورده روع هل یعسا هدنناسارایمورورد ارخ مویلا

 كروب نح لضاف هکمرد ن و یدلوا مات یالک هدازولانق رکی لوا كحرک

 هدنخم ران كل هسوکر ب مانیراکش هدنلاوحا رلینامرق هرزواقلوا دب ومنیمالک
 ندننود كی دم یردار نامرق ن كب دو كلم هکانقو شعد هکمدروک

 لد و نیفلوا ضرةن یلود هقحالس ه دمور ی دلوا هاشداب هرکص

 هب رومانا ه دننی راثک و ازغ هموردالب و عجیب رکسع بولو ادالبیلالقتسا

 چ هرکص ندهددش "هلاعمو هرصاح نسب روع نالوا یگ هلبا ۳

 دیس وید هر وو اخ راهو دجا سمو رب نعضاوم نالوا بارخو

 یدب یسارا هلبا هرقنا بولوا ندعالق نالوا روه شم هدلیا ساطیدلبا

 بولوا هدنرافرصت تک كرلنا هوا ضرقنم یتلود رلینامرق یدیا هح ره

 نوسیا نصح نیدسفمو رارشا ه دهروبنم عاق یرایلاو ناعتعلا هرکص

 تاحوتقفو مصتعم لصااو ردراو هپ رقرب ه دنر مویلا رثیدلبا م دهوود

 هدنسادوس ج ورخ كومأم نبسابع نکرولک ب ونود هرکص ن د هلډج
 رادربخ ن دنرلکدتا تع ن دودنکر هسیک ضعبندنرارکسعرس تواوا

 ریدر و كع هسابع هدنرالوصو هلګ مان بودا سحوذخا یسانع هلغلوا

 توف هد روب زه لګ هلنالاح لوا بویمر و وص هدقداوا یلوتسم ترا رح

 یودتیا ماست ه قاس امدقم ب ولو لوصو ها ماس مصتعمو یدلوا

 یرهن-سشب ییرکی و ترد یرکی زویکیا هدعب یدلیا شونبوینسایماج
 نیسح یلغوا بولوا لانضغ هنشفا مصتعمم دهرو نم هنس بواوالخاد
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 هثب راغاط هینیمرا هرکص بودیاافتخا هلحرب نوعلم ی دتنا لاسرا هنفرط

 هن رزوا یی وق قد رطب هدک دتا لوزن هنغانوق كمب رطب ر و یدقیح

 لس ه رکسع ك ولب رب نالوا هدوجتس>ینا ن دنفرطنیسشفا ب ویلدیلک
 لوا ناه ر دشا ج رخ لام قوچ هنب رلکنج كنوءلموب مصتعم یدلبا
 نوتلاكب زوب هننوطیربد یا و یدتا فرصراند ردق كس هرک كي هنس

 ةياور یلعو هل فر, یکباپ ی دیا شع دعو یتسی راب كلا هن ر ونک شاب و
 رورس مون یلتیعج مظعرب نوک یرلکدروتک ه داد غب بوړدنب هبهودرپ

 هدعب بوک ن رلقااو نیرالا كهللا دبع یشادنرقو كنا « دعب ی دلوا

 ن دنعابتا رلیدتبا بلص نب راد جو لاسرا هل اسا رخو رابدسک یتشاب

 یتروعرفن جوا ییرکی و یدالوا رفن یدینواو نولمرفن رویچوا ك جوا
 نالسهزو كب جوا یللا زویکیا هدنسالینسا تدم نوعلم كابردشلوا مسا

 ندلرارکسعرس كنهفيلخیدنا وب ناسنا زوتلاكيیدب هدنسحبو دیا لتق
 دجوت اکا عصتعم هدکدلکنیثفا ردشعا لن خد نیضعب و هبلغ هنب نکا

 ناسحا مهرد كي هرک كي یمرکیو سابلا حاشو رهوح یکیا بودا

 ی دلاناسحا مهرد كب هرک ك ب نوا هنن رکسعو هیج وڏ نالانا دئسو

 هدحوا یک زویکبایلتق تاکباب یدلیقاثلو حدم هلرهدیصد یتیشفا ارعشو

 هنفرط یلارق مور تقو یودتا قیضن نعل كاب نيثفا امدقم ردشلوا

 نک هس رروپ رکا ردشوب رادحرس ر درالوغشم هب هب راک هلع مالسا کسع

 هلکم ردنوک ب وزاب بوتکم نیعل كباب وید نه هروط هسک رب هزکوکوا
 قوچ بوی ر وی هبهیمالسا دالب یدیا لبا نب لفوت هک ثخ لارق
 رافکو ربخوب یدسک نی راتلوقو نر رانوروكررمسسا ینبدلآو ل تقی االسم
 كمعتعم یودتا دان رفوید هاعهتعاو لتروع هبشاهرب ن الوا مسا  دنلا

 هبقاس بویمګا ی دا راو هساک ی وطر هدنلا هدقدلوا یراذکشوک

 ماقتا ذخا ندرافکو عج نی رکسع توتلاق تعاس نامهو یدرب و

 یعس> مدرمكنسهقناطاراصن کد رهش هب روعو یدلوا هار ور هنندصق

 نیفاوا یع وسم ینیدلوا قرتشا ند ؛تطذطسف ندنراناب و هدنس هراثم

 یلثم ل د هتقولوایخدو رال ن وا قم آ شنآو راقت ورود وارود
 وردو دحو ریهجتن رکعهلایرمضو ترح تاوداو تالا الر وک

 یک ناور ليسو نازوس شن | بودبا هقرف چوا یمالسا نار رههدنلوصو
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 هد هروب نه لس ردکعد هدیا شات اکا هک: دلوا تو هن ندزب هل اتوم كنا

 لاسرا نوا هب راح هلا ةا یراکدد طز یهسنعن فی ےصتعم

 هکر دیتسا كنهفناطرب هلبا یدید-شت كن هل« ءاطو یم كناز طز ی دلبا
 رولتد نایح هرلنا هک اردسنجرب نددنس بولوا هرزوا هظفاحم یرللو رانا

 هرب ونایصع هفناط لوا ردنا رکذ هلب و هدمولملا ینافم یز راوخ

 یرلغب |نایسا موق لوا قج راو هنر ارز وافیدیا راش االیتسا هنسحاون

 بوړدلوط ه رلیکن س هلج فی هلا  eید کرک عوج یدروت

 ناو-سلولافطا یسادعامو ی کن ی تب . کیا نوا بواوا رقن "كم

 هن دحرس مور یرلنا مصتعم رابدلوا لخاد هدادغد یوک اروشاع رلددیا

 یداوب تاج هیکر ب ندراجماو یدلیق تراغ یتسهلج هرثک بودیا ناکسا
 هک ردشلواوبیخدیبسیدلباترشابم هان یا اھو هد هرول نعهنس

 رک وكول رب ندک رب 7 نالغیدعا رثکت یرطسع یاوط نالوا هدنسوبف

 هب رام ن رابساو یار دع كولبو ید ندرت ہو ی ا
 ن رلعساو ك زاد تسعر د ن د هنشویشاو دنفرس لهاو ید ود

 رکص ید و هنعارذ ٠ هلا یراغ ایکشن ن درلردع» ورظ كرلنوب دادب لها

 یرکسعو یدنک قحاو یدروذ نسودرا هلع ینییدلوا اماس بوراو

 رفاورپ ی ری هاغپ مصتعم ه درب یت رکیز ویکیا یدلبااخ ییا رماس نوا
 ید یسواک نب ردنج نیشفا ندندراو لاسرا هن رز وا كلاب هلبا رکسع

 هکباب هرکص بولوا مرهنم ند رها لوااغب یدلبا رادافقهلیا رکسع ردتلوارپ
 برو هژ هعاق بوج اق نوعامیدرمق مدآقوج ندنرکسعو یدلبا هبلغ

 بولو هلا كيبنبشفا دا یگ وک هرکس ی دل نصر
 كباب یدروتک هلا تبقاع بوی ربآ ن دندراو یدزوب ه رکص ندکنج مظد
 قید یسوج بولوار رخ رابجو دینع رداهب و عیجشرب نوعلم ی رلکدید
 هعاو ی دانا اليسا هرارهش قوچ دو زب ربت ی درسا كا احا

  EREد یدلبا بد ی ینا: رذآ تودنا هلغ  foداف هد د وب هثس یر

 یدتا رارذ هاغوم بواوا مرهنندنشفا ۰ دیهرکب زویکیا ادتا تودنآ

 ه3دازوب و ردا كنحراقبح هللا رکسعرادقهر هاکیدارآ ندنیتعنیشفا
 زویکیا هرکص ن دهدیدش "هرصاح یدر دا نصح هنس هعاق برص مانددب

 مصتعمورسا نعابناودالوا هاب بودا حت یراصح نیشفا هدیکیایمرکپ

  ( CW)ی (
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 یدبا شلزاتاجاوب هدنحمایدلویدغاکرب نکراق «رلاعص رعنالب و

 * لصفلا و لضفلاو لضفملا ناك كالبعد * ربتعاف ناو مم ن لضفا تنعرفت »

 * لستفلاو سلاو دایفالا مهنداا + هليا اوض»  الما هشت

 « لبق نم ةث الثلا یذوااک یذوتس * الاظسانلاق تعصادق كنا و

 ولدا لضف چوا ل.وا ندنس كدلوا نوعرف نس ناو رحنلضفا ی أم كرات

 راتفرک هنسالب لتقو سدحیس هلج هک لآ تربع ندنلاوجا كرانا یدلکرب زو

 ندهمکقوح هقیقطایف ردکعد نسرولوا یکرلنا هدنیشب دنس رلیداوا
 یتاک ك متت مدقم ن دنفالخ « دنلاحلئاوا لطفوب ی دلوا یک قوت

 مصتعم لطف ءرکصندننوف یبش یدیا ه دنتمدخ تك یناقهرح یایح نالوا

 لصفهدقدلوا توف نومًامیدربدنکب یتمدخ بودک اعم هماشو رصم هلا

 نا دتعدخوب ی د رب ويلا تعب ن وجا مصتعم ن دقلخ بول وب هددادفب

 ضب وفناک | یی روما هلبا تیلک و یدندیا ےظ عارب زو بواوا د ونڈ خ تیاغب صتعم
 یدلاق "یسرب یرمغ ن دتف الخ ےسا ه دودنکح هک هلب وش یدلبا ملسو

 ید ردیا لاطبا نکو دلیدو دفن" نکو دابد لضف ن داوا كعصتعم

 یلام لضف یدتا ما هزاج اکا نوکر, یدیا راو یعدنرمان یفه كصت»»

 هلا فه هنیلخ ن وکړ ن امز دهب یدلیا هعفادم هلبالعو تیل بویمرپ و
 یدب|نس مدآ هییفههلبا تبسانهرب نکیا ردیا اقشو هفیطل هدنصاخ سالح
 نکيا ني ەز ی ور *هفیلخ هکیانح رکم م اطاساب یقه كحوبد نسرلو حالف

 ب ول وا یشرب ی رغ ن دنمان تتفالخ « دزکب رزوا هک ي زکو دلوب حالف

 زوسوب یدید هد هیلک روما هک فیکف رویلتوط زکی زوس هلبب هد هیرجروما
 یدیشلوا رازمب جد یدنک ندنطا ت كلطف یدعارشأت تیاغب هعصتعم

 رهق هلضف هرژوا ح ورشم هجو بودا باضغا یب و دنک ځد مالک كنتفه

 هلا تاساوب ینارعاشرب هرکصندننوف هلفلوا فیرحوخ درب هدنناذ ل صف یدلبا

 * فردي ساتلا نمكادهل سلف * هسغ ناو من لصقل كل » ردنعاوعم

 راثلا ىلا * فخلا مولظ)اوهو اهفرافو * اهر اعونم اندلا بک دل

 لضفتابالأم « فسأن هنمانافیشیایبح * هلثء ناک نمو به ذیلف

 هنن رزوا كناندرلهسهک نیمار زنوسلغایسودنک هنبهنب رزوا كناو رعنا

 سصمع ه رزوا فنعو !طو ی دنا رمطتا عانم هګدلوا ه داند ردقوب رلغا

 ران وک همم> راتلوا یک كناووا سب ی دتک هنرخآ « دلاح ین دلوا
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 یتدم بولوا یسجترکس كسابع دالواو كسابعلاینب ءافلخ ار ز ردشلوا

 هنسویقو یدتبا حق هعلق رکسو یدلوا نوک زکسو یآزکسو هنسزکس
 كي رکو مهرد ر دعلوارب و راندكب هرک كب زکسو یدلکهاشدان رکس

 هد امز یدباب هعلق رکتسو ی دلبا رت ی راوج ك زکسو رطاقو هود

 لتق مدآ ق وچو ی دغا یلوط لطرررب یس هناد نب ررزوا یسلاهاایت
 هدنیمزو ید رول بد نا ادصر ود لدابع جرا ك دابع راو ی دلبا

 نبا س راق یکیاو ین وزوا هزادنا قګ رب ی رعغ ن دنراقمرب هکندرواب زبارب
 بو دیشیا تسادص ی دیا عارذ رمشتلا یسارا كنعدآ رهو ی دا راو

 قعلوا هفیلخ مصتعم یش لک ییع ر داقلا ناجع یدیا را نعروک ییدنک

 شا ع ورش هيا یتا نومآم هک یس هعلق هناوطو یدلک هدادنب ب ونود
 ندهیءالسا دالب یا6 نائلوا كرادن نوعا كناو تعارف ندا یدا

 كياب هليا رکسعرب یههاربا نی قصماو ید ربدتا لقن « الح نالوا مزال
 لوغشم هکنج هليا یسهرفکمور نوم ءار زیدلبا لاسرا ه رزوا یمرخ

 د الب را سو ناهفصاو نادمهو لابجو هدانز یتیعج كئبخ لوا نیا
 ن درلنا بوراو قعسا ی دلوا لخاد دن دا كنا رل ھی قوح ندنلاحر

 رلیدتبا رارف هموردالب یسادعام یدروک ندعلق یدو ك شعلا

 تیعجرفاووحورخ هدناقلاط ےساقلا ن دج ندرلب ولع هدزوقط نوا زویکنا

 رکاسع یکودتالاسرا كرھاطن هللادبعیسلاو ناسارخو یدلبا ادم

 مصتعم ب ولتوط مالا ةبقاع هرکص ن دقدلوا عقاو یسهب راح هح هلرا

 بور و هنتسح كمداطا رورسم یتا مصتعم ی دناوا لاسرا هنف رط

 یرکی زویکیا یدهروابیربخ الصا مویلادعب بودا رارذ هرکص ندنامزرپ

 هاب و رهق هناورهنب لضف سابعلاوبا نالوا یریزو مصتعم «دنرفص
 هللا لاح لوا بو دا سا سلوا یوّزم ه دنس هناخو هرداصم یلاوما

 یداواتوق هدن شا چ وا ناستط هدعاورر و ناسکس « دنیحرر زویکبا

 ف راع هکولم تمدخ نکل ه رهبن ندمولع بواوا ینارمصن « دنلصا

 ییاقو نالوا ی دوهذم ی دنکحو یلئاسرو یتا ود ی دا هک

 ضرعت نکیا هر زوا لابقاو تلود لنسد هکندربد رد راو یاکرب لعتم

 ضرعت هنب هسرولوا ید هرزوا رابدا رکارولوا نیعماکا یلاقا ار ز ها

 یدیا شا نا ود نوکر روش الب یرابدا یدک اکا ار ز ها



( ۱۳۰ ) 
 شمر و هبهمطاف دالوا هني نسهب رق دف هدنن ایحنوماعو هلا ادا ملا

 ی زا مصتعم بوتلبا هسوس رط لیغواو یردارپ یتسهزانچ هنافو دهبیدبا

 لقد ایسا را دن | نف د هدنسهناخ كلاعلخ یداخ ل دیشرویدلیف

 لوا ید شود هبارطضا بونکو د یس هن رخ ه دقشمد تقورب هکر ار دبا
 هن رخ ےھرد كيبهرک كيبهرک ك یب هرک كرزوتوا مصتعم هکیداکیبهدز» هدانا

 فرصت یاموب ز اکا نومهیدیا هدنروضح كنومأم متک انا یدلک هلبا

 ترد یمرکب دلع لوا بود ر داکد اور قلوا دنمهصح نیافکانودیا

 یعالک (كيطعد هنلالس) ىفاخ شن كنومأم یدلبالذ نه ردك رک ك یب

 نسحو یعو سابعو هللا دبعو رغصالا دو ریک الا دڅ ی دالوا بواوا

 دج او قعساو رفعجو ناهلسو مهاریاو بوغءپ و یسوءو لفو لیععهاو
 لهس ن لطف ادعا یرارب زو ردر زف جاقر و نیسحو یسعو نوراهو
 لیععسا ه کک لوح الا دلاخ با نب دجحا ه رکصلهس نب نسح ه رکص

 لهسنب نسح نومأم هکر ید رایضعب رایدیا فسوپ نیدجا هرکص دنا
 زر  نالوا روکذم يدار رو ییهسی هرکصندقدا وا ه دزادوس

 یسوادازا روصتم ه دعب بیبش ن دنا دع یجاح یدنا یرلباک كلا

 هدعت یدقاولا ۶ ن دج یرلیضاق ردرلشلوا لعو دح یرالغوا كالاص

 یدلوا مکان یبح هدعب دیلو نب رشب هدعب یوزحا نجرلا دبع ندڅ
 یدتا بصذیصاق نیل ءلادواد نیدجا هن ر و لوز عم اب وضم یی

 یجنزکس (  یسابعلا یعشاهلا قصعاوبا دیشرلانوراه نب مصتءلادم )
 ژویکیا بودناداوت هدننابعش E زهاند هر راجر مان هدرامرد هقیلخ

 یجنزوفطنوا كوالا عب ریدب رکی ز ویکیاو سولج هدنبجرزکس نوا
 یارکسو هنس ر کس ی دمو رکس قرقیرعبودناتاوو هدا رهاسیوکه بنش

 تعاجشولب وبهتروا هلوفو نوزوا یلاقص وانت ضا رد شوا نوکر کسو
 یدیاهره؛ییندمواعبولوایما نکن یدا مدآ تم یلاع و یبحاص توقو

 ی د رار وقوا هل هلبا مالغرب نکیا « دنهرح لدیشر ی ردب هکر دب هره
 یدتا لاوسودیعدلوا نالغوا هت*هدیشر هدقدلوا ت وذ مالغ نوکرب

 هکلب هعدهل وا نوراه كحود ی دلوتروق ن داک مئاطاس توا مصتعم

 ییکیدید زکشا ملت لع كوب وق هنلاح ینالغواوب یدلونروق ن دناباک
 بیقلتوید نمو ین ام مصتعم ی دبا راو یسزاب بوپ وقوا زج هکر د



( ۱۲۰۰( 

 یرو زم یهستعنیا فی هلفلوا یسوع یودشا باکترا ,لاظمیربغ
 هنوم ام نسکبا هللا نیس ی ردارب بوتوط یدلبا لاسرا نوا ذخا
 هدعب رابدر درک تیالوتءالویتشاب كنیلعو لستق ید یتسکیا هک دروتک
 هرکص ی دتا ه رصاسح ییهولوا نوکز وب ب وراو هم ور راد ن وماء هنن

 هلیحرب ینا رافک یدلبا نیبعا یی هنتمدخ هرصاسحم ب ودیک یسودنک

 لیقو یلارق م و ر یدلوا صالخ هن هرکصت دنوکرکس ب ودناربسا هللا

 نکل کف زا وک کعبه رزوا جد نوهأم یدلا ون الوط نیک بولک

 رلیدلیا ن ايسا ن دفع قاخهول را سد یداکح هفرطر ندلکرلنا لیقوب

 هدزکسنوا ز ویکیا یدلوا دقعن» ےلص نکل ی دلوا بلاط همص لارقو
 لیمررب یضرعو لوطو ع ورش هیانن نسهعلقهناوط ه دنرادد م ور ن وعام
 رلءاصو راسدنهم ندفاکاو فارطا نوا كناو حرط هرزوا قلوا

 هنس لوا نامل هلتطاب و یدتا ر ومأم یسابع یلغوا هنب رزوا اش و راض دا
 هصوصخ و یالګ هج ځد هاو نالوا هدف ارطاو نادا هدنس هلکه نارق

 ب واوا الب هاب لفلخ هلکم ردنو ک راذامرف و د سس مه ردا را را

 لاق ح ون ن دڅو لنح ن دجا مامارلدلوا لنا اهرکر اد سیک هح

 هدس و رط یدنکر لب دئاوا لاسرا هنومأم هلادت و دبق هللا یرامالوا

 ساحو ه د اعا هی ورک لنج نیا ی دلوا ت وذ مدقم ندنرالوصو ی ديا
 هو ی دنلوا ب رض ده وا ه راب ه راب یراب رد . دننوک مصتعم ت ول وا

 نوفأم هدنحوا نوا كنس دحایذ هروب نح هنس ی دعد ردقولح نارد

 نودنذب لب مصتعم یردارب نوکر ب هک ردشاواویخدیتوم بسیدلواتوف
 فاصتباغ ی دبا راشعک ر اصهب وصنرافاا بوروئوا « دن رانک یعامریا

 ندنتفاطا لنا بو داروطخامرخ هزات هن رارطاخهداننالوا یداوص دیذاو

 تیس یکیا دنجما ی داک یس هیده هک وف]ضعب هلیا لزم نکردیا ثع
 بودیا دج هیات ههاو ب هنس هفداص هتقو لوایدبا راو امرخ هزات
 د نسکیا بقعردوراب دا ن دوص لوارل بدا لکا رفاو ندامرخ

 یر د ارپ « دنن ا كسابع یلغوا بی رق هنت وف نومأم یدلبا ذخا یج
 قلعتم هکلع ر وما راسو دادو لدع هیالاعرو شرابس یتنطاس همصتعم
 هدمارکاو ماعنا هب ېلع دالوا در هداز هحوع ی دیدو ی دا رات صن رفاو

 نب را هیط عو هلص هدنتفوو هلهاعم هلیاوُهع هسرولوا یرلمرج بويعا ل ساکت



(۳۲۳9 

 یمصع هد هرول نح *هنسرلب دقاب موعرب ندرمنع نم قرقەدق اوز *د) بود !فافز

 هللا دبع ناتاو لاو هدنحا هدقداوا بت رق هرصع رهاط ن هللا دبعیسللاو

 رهاطنایدلوابرح دعتسم بوکحق دنخ یدینغانایصع هکب مس انا

 هرم ب وزوب یهللا دبع ی دراو ب وردنوکورابایب رب ن دنرارکسعرس
 امدعم ید ردنوک ه دادی ب ودا لوق ناینسا هدکد ک هللا دع یدرحاق

 رک ع رادقمو هل راک اقر ندا هدنسوک رعد هللادبع هللا یرسلانا

 هک مان صقحوبا ES 6 دیاراشعا طہض یە ا تولک

 وید مرهدیا كنج دوخاب دیا تعاطاا بوردنوکربخ هرلنا هللادبع یدیا

 لسانتو نطوف هدناو لاحترا هنسهرپ رج دی رک بودیا ناسا نیکغا رم

 هزانزونه هللا دبعیدبا زب ربل هلبا داسفو هتف ىجا لرمصم تقولوا رثیدلبا

 هدر, نواز ویکیاو یدری و ماظن هلارمدت نسح ؛یراک ددم نکیا تکی
 لاصتعاتلود نایعاراسو رایسابع هلا هلا یا A بواک:دادغی

 قلخ قو امو یردلوا عقاو هنتف هدنع و لصوم هد هروب نه ةو رلیدتا

 یدراقیجنب رازوس لیضغت هن رزوا باحصا هلج ن یلع ترضحو نارق
 هن راد صاوعو ر وغو هرب زج یسابعیلغوا نومأم ء دجوا نوا زوبکیا
 هدرصم یدلبالاسرا هن رلتلادارصم و ماش یک یردار و یدایف لاو

 ی یصمو لتف نيرا هڪ ن دنسااها ب وراو مصتعم هلغلوا ث داح هتف

 هکلام ینیدلوا یلاو ن دنفرطو یدتنا نیکست نی راه تف بودا حقا وک
 رهاط نیهط هدناسارخو یدلک ه دا دغا یسودنک ںوغارب رام ستم

 نا ناسغ نومأم هلکعا نایصع راهظا لماع دنسو یدلوا ت وف
 ناسارخ رهاط ن هللادبعهدنرد نوا زوکبایدعا بص لماع هدنسیدابع

 هرق بورک هن راد مور ندنرادنب ردسس نومام هدشب نوایدلوا یسلاو
 ه دقشمد بولکو یدلباح هلی نامایبهعلق جوایخدو هلبا شد وروب نب رهش .

 هعنو تکمیآ ج واهدمور دالب بوراو هن هدتلانوا زویکبا ی دالشق

 رلتونع و رربسا هح بو دیغاط) هب مس هفارطاو بی رذترلتهعنو حفر علق
 هرزوای )۰ اع كعصتعم یره ها سو ذصهدرمصم و یدلک هعذم د هن هدعدرلد دلا

 لخاد هرسصم ه دمرګ ی دی نوا ز ویکنا هلغلوا یعوعس یودشا ح ورخ

 نام رذآ بولک هماش هنن و یدروا ن ون نودرونک كسودبعویدلوا

 دو لاحر لت نوحا لام عج ماشه ن ىلع نالوا لاو هدهنبمراو



CIE 

 هکر وک نین لار دیشرلصف سد ی دنا موما یسایاب هرزوا ید آوا

 هدنرایدلبا توکس دیشر هدک دتا یکشود ردیآ مش ه دنساعاکب رفعح

 مدع ن دنرکمو لفاغت نفرط تالصف هکمارپ هنن نکنا راو توادع ر دق وب

 هلا قاغ عاوناو برفت هدیشر تفاع لص ها یرالوا هرزوا تالاص

 كنا یلخ كنوم أم بولوا رب زو هنیما هرکص یدلوا یراتیکن بس كرلنا
 قلا ناسعط زو هدق دل و لالتسخا یا و د كنيما نیغلوا هلبهعاوغا

 هدقدنل وا تعب ندیدهلا نب مهار هددادفب ه دعب افتخا ه دنخګ رات

 "هضرعیخدیهارا یدراو هنتمدخ كار | بوقیج هدنخ رات یکیا زویکیا

 یرغ هدتاوررپ و رهاط هرکص ی دلبا افتخا هل لضف هدفدلوا تکن

 ن دنوءأم تاود نکل ی دقیج بودبا تعافش توت ها
 هدنرخ الا عیب ر زکس زویکیاو یدلاق لورعم بوکنم تویلوا دنم هصح

 یراهباکح بی هدنتفویسافتخا ردشلوا هنس رکس شک ای رگیدلوا توف

 رهاط ن هللا دع هدزوتط زویکنا ردروک ذم ه دنراباک هر تاک بو وا

 لاتق و برح هنس شب و هرصاح یییبراسخا ثش نی رص) هدهوسک

 دنف رط نوم ًاهیرصنو بب رنو ذخیراصح ها ناما هرکصندعضت و
 نومأم هد هرو نه هنس یدل ود لوصو هدنررفص نوا زویکیا بودا لاسزا

 ه دن ولسا تروع یتا هکر بد یک ی د] وا بان رفط هب ید ا ےھارپ ۱

 ییب دلوا یتیم ی دنوط یعگب برع هاسرپ هليا تروعیکیا هدشناب و

 تا ميهاکم خب نینمول ما هکیدتا رب رع لاصصر عرب دف رط نوم ام ندلع

 كسر دا باقعورهقاکب رک | ردظعا ندنا لوفع كنس نکل ر دیطع

 یالاعح رع نوم أم سد یدد ر ذکتو مو ل صف کسر دوتهرک ازدکعح

 یتکو لهس نب نسح کرد یعک ید ودد 0 مدتا وقع هننسوا

 E كاذکی دلا وفع هلکعا اجر ہ دفافز * هلل ناروب یزق هکر د

 ندر هسیک نالوا هدنهیلع كنو دنک« دنجورخ مهار ام دعم هد هروب نح
 با رةظ هکلامو هع*ارا ن دو هاربا نالوا فورعم وید هثداع نا

 بولصم ادا ندراسابع هکیدت | بلصیب هٹواع نباو یدلیالتف بولوا
 هدش رقراقمو نیفکنو یدلیق نی زاغ بوری دنیا ندراد هرکصردو نالوا

 تالهس ن نسح هدینصلا خ نومأم هد هروب نم هنس یدړدحا نفد

 هلاروب یزف هدنآ ناضعرو مارآو ثکم نوک ی دي نوا بوراو هتسودرا



6:۳۳ 

 شسحرش مالع ندنآ رهاط سب یدردیا اکب هگدروک م دن_لح نومأم
 نیکثود هسارهو مب ندنماقتنا كنوم أم هلیبسح قتلوا ییناق كنيم بودا
 ییاقها كنا بوئوشود هنتفرط لوحالا دلاخ یبا ندجا یرب ز و نومأم
 هتمدخ هطرش هن رو لیصح نتبالو قرش كلام هل و ناسارخ هللا

 بوتلوا لاسرا هیهرب زج ذاعم ن یحم و نییعترهاط نب هللا دبع یلغوا
 هکنج هلیا كباب هنبرافرط ناب رذآو هینیمرا دلاخ یبا ندم نب یسع
 بصن ىلاو هرصم یرهاطن هللادع نومم هدتلا زویکیا ی دنلوا لاسرا

 هنتمدخ هطرش هن ریو یعا نسخا هب راح هلا یب راخا ثش نب رصنو
 نجرا دبع هدنرابد كع هدنع هدب زوکنا یدلبا نییعت کارا ن قعسا

 هلیارکسع كولب رپ یهللا دبع نب راسد نوم ام یدلبا جو رخ یولهلا دج انا

 هنومأم نولآیتا زان د هاکعءا نایلسا نچرلادنعیدلبالاسرا هن رزوا كلا
 و دنکو بو ديا عنه یرلینسا كمرکهس روضح كنا نومآ یدروتک

 یدلوا توفرهاط هد هروب نه هنس یدلبا رعا هرزوا كيکر اهایس هنسعابا
 هامرکن دناسارخ نسح یردارب لرهاط هدزکس زوکیا ردکح هاک ی لصفت

 هنومأم بو دا ذخا ینا دلاخیبانب دجا یدلبا نایصعرا هظا بوراو
 یسوم هلبا عیب زا نب لضفهد هرو نم هنسیدلباوفعینچوص هدکد روتک
 یر هتطنط كن هکمارب ردسابعلاوبا یسهبنک تالّصذ رایدلوا توف نیمالا نا

 هدعاسم راک زور نکل یدرتسا كنا دیاقت هرلنا ید لضف قعاوا رمکلاع

 بوروط هدنسوشراق یخدرفعج یدیشعا ناوبد بح نوکرب تح یدزُغا
 لاصضرع هعطق نوا لضف ید رر وب ی رفا رع كلاصم با را

 ی دمر ویب یتس رب بولوب هن اهب ررب هن رب ره یی هدک دع اجر بورا هيج
 یسع » ی دقیچندوبق قر هب وقوا یرعشوب بولآ یرالاعخرعلضف
 یضقتف * روثع نام زاو لاح فیرصت * زانسع نامزلا ین یسعو
 یا ىح « رومارومالا دعب نم ثدح و * فلاسح قسو تانابل

 بو ديا ددرت رادقمر لضف یدرب و دنآ ود نود ورک هلضف بودیشا

 بول آ ن دنلا یرالاصصرح ه دک د نود ورکه لکمرب و دنآ رارکتب رارکت یح

 هنب رپ یبح لضفویلوتسم تبکن هپ هکءارب بوم قوج یدرویب ینس هلج
 كدیشر نوکربتح یدراردبا تناسهاو رمتحش یضفرلنا امدقم یدلوا رب زو
 رک ذ ہدالا كعب ر یردب اریز یدلبا با طخ وید طفل اک | رفعج هدنسلح



(IED) 
 هنفرط قارع ندسخرس یتوکر طف دیعو ی دلبا ےظءارب زو هنب رب یناو

 ییشابم هللا یرکسع كنومام هدننادم تقولوا یده1انب مهاربا یدحوک

 ج وز یناروب یرف تاهس نم نسح نومأم هد هروب ن هنس یه ا رازراک
 ن لعو رد نارو تواوا 4هکدح ا كنهروب ن هکر د یکی دلبا

 یزرقرگید هد یلغ وا كناضر ا ییهنیح ما یرق هاضرلایسوم

 هنس لوا یسوم ن مهاربا یردارب كن اضرییعو یدلیا جم وزت لض ألا ما

 ز ویکیایدلبا توعد هلت كنیلعیردارپ هرکصندنوم أم قلخ بواوا جخربما

 هدنایزق كغ ردپ بول وب لوصو هسوط نومأم هدنرفص یسهنتس چوا
 اضرلع هدر و نمرهشرخاوا ی دابا مارآو ثکم نوک اقر هلو ا

 كلا, نوعأم یدلوا توف اف بفرد بوم موزوا هزات رادسقرب ن وکر

 كر مظعرهاطلا بس و یدلبا نفد هدشنان كم ردب بولیققب زاغ

 كنيلع هند رط لهس ن نسحو لالا هعیعح عا هللا و یدزتسوک ل المو

 سان مک | یدلیا رب رح بوتکمرعشم یتفیدلوا نورح هبت ره لاک ندنتوف

 هد هرو نۀ نس راردیا تیاور هرزواقلوا مس" ندنفرط نومم یتوف كنيلع
 مرهنم ندنرکسع كنومأع مهاربا لیا یراق ا علخ ییهاربا دادب لها
 افتخاو رارف هلکعا هظحالم هلیحو ردغ جد ن دنعابتا یدنکب واوا

 نوما ه دنرد زویکبا ردکسک ۱ نوک کس نوا ند هئس یکنایدم یدلنا

 بوردنوک نامرف هرهاط هد هر ام دةم یدلوا عطر هنتفو لخاد هدادغا

 EB هرو نح هنس بولوا قسم هنومآمرکسعم «دناورهن
 هدنرزوا كهسیکر بو رابدیا یک الش یم هلج رلیدلوا لخاد هدادفب

 هلح د ه دعا لوزن ه هداصر ادعا یدرر دا هرا هراب زا هسرو ک سابل و

 هلجو ردا هدودرا زونهرکسعیدتا لق هنب رصق ی دنک هدنراک
 نومأم هرکصتدیوک کس یدرارربک هل را هماح لشد راوز نرکهش ر وضح

 "« دعاو هن ادتا نیکع اھا ودد عہد ا اور هلا ضرعیکنجاح هرهاط

 ن ومآم ی دلبا اجر نصوصخ كلك رل هماج هایش هرزوا نیبساع *هنب رد
 هعاحهایسرب جد نوم ًاههدعبیدلبا لسابلا تعلخ هایسر هی و دنک و هدعاسه

 صوصخوب یدلبا هیت هرزوا یرلیک هایس یخد تلود نابعا هلناب بویک
 یکیا كدادغب رهاط تقولوا ر ددعا روه هلاق نوک ی دی هن رخآرفص
 یرهاط بولوالخادیسهنس شب زویکیا یدیا هطرمشلا بحاص هددناج

(9 )۰( 



CED 
 نامزرب « دنسو ف كل طذ نب سابع نسحو كلاين, لضفل ضف بولك

 هلکعا فب رعت ه دیشر بودبا رظن نسح هرلنا ی رل دعا تمدخ

 ندشاح هدقداوا لخاد هسلح ادتایدتا نیەت هنتمدخ كنومأم صف

 ك5ولءهکبدید بو دنا راذتعا هرکص یدم هر و باوج هلا كنومأم
 بولوا سار ءدنبلقیپیه كن دنفا هکر داو لیلد هتعاطاوتسارف
 ب واک شوخ هوم أم ه د كنس ر ذعوب ها تکرح اا یب ه دنسوشراو

 ردقلوا هاب روماو برقت هبت رر هلو مام هتفر هتفر ی دتیا لابقا هلطف

 یدلبا تعفاملضف ه دک دتسا قلا هب راجرب نومأم هعفدرپ هکیدتنا الیتسا
 یبلاغیساط هرزوا قیاور ناکلخ نا بولوا راد هدقعنوم ام مرجالق

1 E . دنا ماج ر هدسخس وصف بلاق بو دا نیست 
 ه دمو لع ب ولوا مدآیبحاص هرشک لئاضف ردرلسنْعا ل مالغ ترد

 هل ج زا ردراو یرلتاصا قوح « دصوصخ وب یدبا راو یتراهم تاغب

 سپه علاطرپ لضف هدک دتا نییعت هنس هب را كما یرهاط نوما

 بیثلتود نیتیعلاوذ بواوا روصتم رهاط هکیدعا مکح بودا جاره-ا

 روهظیک یکیدبد ىدا نینیعلاود بولوا هدامسلا طسو لباد ارز رووا

 بو د! راتخا تقورب نوجما كا ےلستیغا جس هرهاطیخدرب ی دلبا
 یدالوا كرهاط هقیتطایف ی دد نلوا مزهنم تیارو هج راو ه هنسشعلا

 نومأم هرکصندنلتف تاضفیجدرپ رایدتا تموکح هدناسارخ هنس شما
 موتو لفعرب هدنراکدروتکب ودا بلط نت اکو ره ن دنس هدلاو كنا

 هکیدا شازاب هرزوا رب رحرب « دنا یدقیح هفحرب هدنسحا قودنص

 هنس کس قرف هکر دعا مکح نوحمای دنک لضف محرا نجرلا هللا حسب

 ند لت كال صف یردب ردکر ک هسالوا لق هدنساراسنآ هلاوص توروسرع

 هدد داوا ناک كناروب ی زق كئسح یس هدلاوبولو|تو هرکصنوک جاقر

 یدلیا تیلستو تب عت بورا و هنسانا هرکصندنلتف تلضفنومأم ردششرا

 بو دنا اعد تروسع « دک دید مرولوا لغ وا هن ر تلضف اکسس نو

 هغ وا لغ وا اکب هاشداپ یک ك ن هکم لغا هصن هلغوا هلی وا نینمؤم اریمااب
 دعج ه دن رو دهآ ی کیا ندنن ابعش هروب نه هنس یلتق ید د یدلوا بیس

 لف ب و ړ داو الغ ترد نالوا ىلتاق كنا ا ردشلوءعوقو نوک

 مالعا یتئوف كد ردار بو زاب بوتکم هنسح یردارب تالّضفو یدسنا



( ۱۱۹) 
 ن دناڪڪا ناد واج هد هروا نه هنس ی دعا تعب هق فر نکل رابدلبا

 راتاو ها یاوعا یدلشاب هداسفو هتف بودا تا رج یرطاكاب

 ج رفلا نيد ینبرادویدرولا هللا حاکن یتشادنرق قو سانا مدار بولوا
 قع كندهلان ےھارا سان هلج هدنسهنس يکنازویکما ی دراردیا درسا

 هرزوا ح ورشم هجو رلیدلبا بیقلت وید كرام تاو رایدتبا قافتا ه دشاب
 هی هقرف لوا همالسنب لهس ه دن رلکدتا قافتا ه دنناب رارمشا عفد اهعق

 لاغتشا هرکنلا نع یهو فورعلاب را وعج قلخ هنتشات بولوا اوئس

 یسوق هقیاخ یسوق تودنا زواګ یدح لر هد. کح نکل یدلوا هرژوا

 بواوب رقط اک | یدهم نا هد ه رو نه هنس سد ی دلشاب هکلسدا ر دق

 تع زع هتفرط قارعنومأم هدهروب نمهنسویدابا ساحو ذخا هلناَقلا دعي

 رلیعاهنالوا هدقارع هکر ابد دهنوم امن وکر ی اضرا یسومن یلعارب زیدلبا

 تع ندعگارابوندردنونعو روحش-ههزس نوعا نککیدتا دیو

 بواد شعا راکرد برحو كنج هدنراراهلا لهسن نسحالاحو رایدتا
 یرهسوک کودتا داقعا ندنن ابعاو ارعا نومأم « دک دا لق ییارجام

 كنيلع بویلبد ناما یس هلج قوا ناسرپ ندهصق بودا توعد
 یدربدتا لتق هره ب و دا اوغا یزس لصف ردکج رک هلج یرروس

 نکیاشغا ا یتفالخ هزسرهاطو یدنا نکهاوخرمخ رس هره

 بورداق سابناتفصهب ور هلغلاق یھت ندرشهثدم سد یدتا درط هب هفر

 هنفرط قارع ب ودا رها نومأم سدرلبدید ی دلوا لامالام هلبا هنتف مع
 لرلتدبا قلب وکد هدنروضح نوم ام هدنفحو د نک لضف نکل رلیدجوک

 یلضف موقرب هدنرالوصو هسخرس یدلوبنب رالاقص كنيک بوک و د نیک
 نادازن لهسن لصفنیتساب راوذ سابعااونا رود ن مراد تا لت ہدن ګا ماج

 یداوا نالسم ه دنلا كلومأم ه دن رات ناسةطزوي بولوایسخرسلا خرُف
 یتمالسا ببس كلا عددی دلوا نالسءهدنلا كن دهملهسیردب هکر بد کا

 مان دز كلایدرولوا « دی کز هدالعا باس ل هس هکر ديا تاور هزوک وب

 لنق بو دیا ماهنا هلیسس هپ راجرب ینا مبنی مصاع یدیا راو یردار رب
 ه کمر یایح نو ایماعنا كن ردارب یدبایسوم تقواوالهس یدلبا

 یا مالسو باسانا هخرفلانب مالسیسوادازآ كلاي و یدک هتاکش

 همالسا هللا نسح و لصف یرالغ وا لهس سد ی دابا تنایصو تیاج



CUN) 

 لاوما نالوا «دناو النسا هب هکم ندنقرط انارمبلاوبا سطف الا نیل انا
 ی دلبا علق لر هکشو بلس نس کا تن همعک قح بهل یدارخو

 جد كفلخو ذخا نغیدلوب بویارا ن رالام تناما نالوا هدنانهیسابعو
 كنالارسلاوباهرکص رایدج اق هرلغاط سانرتک |هلکع!بصع نفازراو لاوما

 ب ولک هرفعح ن دم ن د هب ولع هدقدلوا لصاو هب ودنک یربخ یلتق

 لوبقهرکص بودیا عانتءا رادقمرب ندادتا هدکدید لهدیا تعب ندنسلک

 هطاولو ر وعفو قسف نکل ب ودا تعب هب ودنک مدآ رفاوو یدلبا

 بودیاعلخ سفن سب رایدلیا موج هن رزوا قاخ ها یراتیا اما هیزو
 لاسرا هتفرط نومًینا نسح یدراو هنا كلهس نب نسح هدقارع

 توف «دناجرج تقو ینیدلوا هناورهنفرط قارع نم هرکص ب ودیا
 هدنصوصخ ذخا ییابارمسلاوبا نیعان همرهنومم هدهروب زم هنسیدلوا
 مظع هدلصومو هد دادغل ه د٥ روپ نح هنس یدلنالتف هلا ی لامها

 سابع دالوا هلبا یرما كنوم أم هد هروب نم ةنس ی دلوا ثداح راهنتف

 دادغب هدرپ زویکیا رلیداوا غلاب هرفن كي چ وا زوتوا تروعورا بول وادع
 دنلاوماولایعو لها راءدآ ضرع لها بولوا عج هلذخو هقسف هدنرهش

 باکترا یناداسف عاونا ب وکح ن الغواو ت روع ہراک آو ض رەت

 حالسو یدلوامجقلخ رفاو هنب راشاب بولوا عج احلصو اهقف هللا یراق
 لک ترضح نومأم هد هروب رم هنس رلبدربق ییهلذخ لوا بوئاشوق
 هرزواقلوا هفیلخ ه رکص ندودنک یطاکلایسومن لک نددالوا

 یدلبا ما ثب رکسع نو وق دمت لآ نم اضر یتقلو یدلیا دهع یلو

 نوجا صوصخوب هاو فارطاو رلیدیکر الشب ب وراقیچ ی رلسابل ءایس
 نیکسنن زهنتف نارون كنهورک هب ولعدرح صوصخوب یدردنوکر رها
 یدنا ن وګا تنایص ن ده سابع دیه یفالخو بیطت قبولق كقلخو

 کا هسخوب یدیئلوا عقاو ه دنعفومو ب ولوا كنينتس ابر لاو ریدنوب
 هب واع نیتسا راوذ د وخا ن دنفاصنا كومأم هر زوا یعز نیخروم

 نیما یردارپ نومأم نامه یدیا لکد یشان ندنرللوا یسهعیش كنهورک

 نیغلوا رفتم ن د ودنک یی واق كعاخ هلغلوا ه داد اض ر هنغردنلوا لتق

 نالوا هد دادن یدا شعلوا هظحالم بواق باج هللا تکرح هنوکوب .

 روصءیرالغو اكن دهماصو خیس هلج هدیرلفدلوا رادرخ ند هعق ورایسابع

 تعب هبیدهلا نیهراو علخ یومأم بوشود هبارطضا لاکےھارباو



 )۱ا۷ )

 هدقدرغوط ییومْأم بولوا هب راج هک ب مان لحا مم یسهدلاو رد هقیلخ

 هدشمس زوبتقو ینیدلوا هقیلخ یسااب یدلواتوف ندلوا ماعیساقن زونه

 بولوا هقیلخ « درکس ناسهطزول ندننوف كن رداره رغوقرشو دلوت

 نکسنوا ز ویکا نکا 2 دنشاب نکس قرق یدیآ هدنشاب کس ییرکب تقولو!

 جاقرب و هنسیمرکب یتدمیدلوا توخهلاق نوح چ وا نوا دن رخآیجر

 شک رسربقهناافصوارکب یراص وازوپ لزوکو لی وبهتروآ ولت ضای ردیآ
 یدیاراو یلاخرب «دنزوب و قحارد ینا وللاتص هاو ن وزوا ولزوک كوب
 باداو ی راوتو تم رعو هتقفیدبا یراص یک شقا و هنارفغز یراق
 تراهم لیصح جد هدناو لاغتشا هب هقساق هرکص تولوا قاف هدنرلتف

 ییدیالعهلکنا وداحا نس همس تعد. ردق ولنا رفندبسلوا نکلبودیا

 ساب لضفا هب ودنک هسلوا یصوصخوب رکایدشود هن.دیق ناجا

 قحاعتو ددوسو تعاجشوزحو بداو مزرحو لقعاریزیدیاقیالتاتید
 ندالعرابک بولوا مدآ یسسا د ادولدعو هرعسآا د وڅ ی دیا ربط یټ

 هدادب هدعب بوتاکاه د ورم ردق هنسقلا ه کص ندنسولج رد دودعم

 ییهس ن نسح ردوا ینوکیعتلا كنم رحم هروب هنس یسولح یدلک

 واد ابطابط نا « د هفوک هدزوعط ناسعط زود یدلیا بص یلاو هدادغب

 ند دج لآ ناخ بودیا روهظ هسوک مانیهاربا نب دج ندیلعنالوا فورم
 كنا یناسشلا ر وصتم نب یرس الارسلاوبا یدلبا ت وعد هغلوا یضار

 ن نسح بودبا اد تیعج مظع یدیا یدصتم هکمرپ وماظن هن روما

 هرالګ یر یدو نادمو ه رصب و یدزو نب رکسع عود جاقرپ كااهس

 ید زن دم نیدج هن رب و مکس ییایطابط نا انارمسلاوبا هرکصالتسا

 ید: ڪو بصنید مما مالغرب هنع هلا یضریلع نب نیس نب ىلع

 مظع بوردنوک اما ا ه ولع هب دندمو هکم بولو لالعتسا

 تبقاع بولوا یدام* یآ نوا هرزوا لاحو ی دلبا ثادحا لالتخاو نتف

 یوتسم هی ولع ه دتقو ر دقوب رایدلبا لاسرا هتفرط نوم امو ریدسک نشاب

 ۰ هل نرلقازراو لامو رانلا قارحا نسهعیش هیسابع ه دکل« ینیدلوا

 یسوء نب هارو ردثشلوا لتق اارسلاوبا « د زویکیا یدرردیا تراغو

 ِ رک ی ح یدلبالتف مدآ قوح ن دنس هعيش هیسابعو النسا هنع یولعلا

 نسسح نده ولع ه د هرو نه دتسو رد شعاوا بیقلت وید رازح ن دالتق



CID 

 رهاطبولود ورک ندلح لواورلیدتا كنج هلب رب رب بواوا ثداح را هتف

 ردشلوا یس هسسد لرهاط ید ببس هب هتف ید! اق یراغاسم هکنج هلبا

 هد هرو نح هنسیدلوا یلوتسم هنبادم هدعب هطساو هدعب هزاوهارهاط هدعب

 رج ندسرافرح اضرعو هتبت ندنادمه لیحالوطیبهس نب لضفنوم ام
 فیسارب ز یدلبا بیقلت وید نیتسارلاوذ یناویلاو هکلامنالوا هجنراو همد

 یرادرتفد حارخ لهس نب نسحو یدبا ض وقم هب ودنک ی سا ر لو
 ناسفطز و ردشما افتخاو رارف عسرلان لضف ه دروب نم نس یدیا

 بهتبو دیا عطف ك راخذ و هرصاع یدادع هم رهو رهاط هدئس هیس ید

 ندنطاست كرکسعو طن روصرلب دنا یدصت هرانلاب قارحاو تاراغو

 هدرکسناسهطزوی رل دشود هبارطضا هبت ملاک ندنسهلغ كصوصلو

 یرکسع كنيما بودیا مو هن رزوا دادغب هرکص ندکنح دیدش رهاط

 بوقج هلبا ناسایطهاپسو باوا ضا هدنجن|ههکراحانیدلوا ناشی رپ
 یدردنوکرکسع كولب رب بولوارادربخ رهاط رلیدن هغیاقر هبا همره

 ی دراقیچ یعاقرب ییهثرهرایدتبا قرغ ینباقو موم هنب رارزوا بوراو
 نوطرهدنرزوا یدراقیج ندوصینا مدآرب بودیا قش ینباوثا ید نیما

 رلیدتیا ربخ ه رهاطو سبح هدهناخرب ی دیغوب یشرب یریغ ن د ماتر و
 ب و راو ی دلبا لارا هل رام ك ولب رب یی یش نب شی رق یسوادازآ
 اعم هلا هدر و بیص هرکص ت وصا هدنحرب كد ادعر ادتار لب دک تشاب

 نفدلا دعب ب ولیف یب زامن كنيما رهاط سد یدلبا لاسرا هتفرط نومأم
 مدیتیماو ی دوقوا هبطخ هنعسا نومأم ب وقیح هر هبط > نوڪ دوج

 هارطضا هلغموا هن زخهدنناب لرهاط بویتسا بجاومرکعهرکصیدابا

 تردق ید صعب هسیا لاح هن هله رایدتا موڪش ید کک بوشود

 نیمرح مدعم ندنلتف ك ایما یدلبا نیکست یرکسعو ضارقتسا ن درلمدآ
 مان یشبا ك دادغب ی داراشعا تعب هلو مامو علخ نیما یسلاها نعو
 بوردنوکنامرفهرکصندنراکدتباتع ندنوم أم مالسالها اب رغو اقرشو

 ب رفعو هر زحو ماشو لصوم هرهاطو توعد هناسارخ یهنره مالکن 

 شکر سندتعاطا هنوم امو التسا هراب د لوا بو دیاروهظهدطاشءو هیجوت
 ننومًلاهمادبع) یدلبا ماكا را هلبا لیقعلا ثبشن رص ن نالوا
 یگدن  (یسایعلایعْشاهلا یشرفلاسابعلاوا نینمولاربما دیش را نوراه
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 ند: ةرط نومأم یس هلج ٥ دک دتا هرواشم هلا یابتا یدیاراو مدآ

 یر كل رهاط رلرد ر وک بسانم نا نه هنن رهش یر هجشرا دادما

 كتيما هکندید ب ویل وا یضار هص وصخو هلف-مالوا یداععا هنسلاها

 S5 تاک یرک او ر دفیعض یرلملق نکلر دقوح هحرک | یرکسع

 لوا نامه نالوا بسانم رازحارب هکنح ردراهدآ شلوا داتعم هتیهاخرو

 ن دزلقدلوا قازآ هرع رکسع مزب هسرازوا شياارب زر دوعنوط ندا

 ییآروب و راردبا لصاح باق توق یشان ن دنرکرلنا بواوا یراط فوخ

 ن رکسعولدق ی لع هرکصاد هکر عم مظعو ترشابم هکنح بودا اما

 یرکسع كنومأم ه دنس هلج رابدنقوط هعفدييا نوا ی دلبا ناشد رپ

 هدا محسرف یکیاو رلیدربق هغلاهنب رکسع كيما بو وق جلو هلق

 رایدنود هپ و ركه لبا هروفوم عاذغ ب و دیا تغارف هلکعرا هک رای دغوق
 بوغار نرلحالس هلکمر دتا ادو درلنوسلوا نیما رانغار نحالسرهاطو

 كنيلع و نشان كايلع هنفرط ن ومآمورایدلبا ثعاطا بوخا ن دنراتاو

 یدر دنوک بوزاب هاود رد هدقرصت تحیرکسعو ۰ دعامرپ یک اخ

 قالوا نکیا هفاسمیرادقم حس رف لا زوب یهاکرارق كلومام ن دب ر

 حف كي ربت بورک هني روضح لهس ن, لضف سپ یدلوا لصاو هدنوک چوا
 شمهلرمحاح رکسع رادتمر هلیا همره نوا دادماهرهاط نومأم یدلبا
 هنفرط نیما تع زه ربخ یدلیا لاسراهن هرکص ندندورو حتفربخ ی دیا
 ید هللا هلبج ن نجر ادبعرارکت هدناف هح نکلیدلوا نایش د قحا وب لوصو
 لتف یتاجرلادبع بوزو ید یرانآ رهاط یدابا لاسرا رکسع رادقمر

 هدعشمد ینایتس هد هرول نح هنس یدتسا الیتسا هنلاعا لج هلج و یدنا

 هب واهن دب زن, دلاخ نب هلادبع نبلیع روب نم یدلیا الیتساو ج ورخ
 هلةلوا بلاط یبا ن لعن سابعلان هلل ادع تش ه تسلقت یسهدلاو تولوا

 كنه واد ءو ىلع نالوا یراعش كارفرط هد: سهعقو نیفص ن تودنارخق

 نسح لوا بولوا هدنشاب ناسعط ه دنحورخ نیحو یدرید 5 یرالغوا

 نامزریدلوا رداروجو مط هعلخ بوداادح قاخهوسهرکصیدراو واخ

 هدنسهئس یا نا سعطزوب یدلوا لیمصمهدعب بواوارارقر هرزوا لاح لوا

 تودنا کسر یدیجن هزلا د.ع هلا دن ندجا هرکسع كولب رنوما

 هدنسارا رکسع هدنروصو هل مان نیهناخ ی دردنو ڪڪ هن رزوا رهاط
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 تویعااغصا الصا نیما نکل رلیدید رار دبا ضع جد ی زکنعب رس

 رک ذ ینعسا كناغوا هنب رپ بو دیا طاةسا ند هبطخ ییعاو علخیتومأم
 نومأم یدلبا ه دنک ارپ رل همانرعشمیصوصخ وب هفاک او فارطا یدسابا
 بودبا طاقسا ند هبطخ عسا كيما یخدلوا قعلوارادربخ ند هداموب
 رارخ هلرآ همانرقاو هذ رار رب وی دلوا ادب تشحو دسبن ساک ه دنرارا

 هلباریذب تباصاریدت نسح "یراک ددم هسیا لهس ن لضفرلبدتا لاسرا

 E كعس ر ن لضفیح یدلبا بلخ هتفرط نومام ییعابنا رک | كنيما

 ربیطقو رفت كاذک ی وم ر سانعو ردیارب رح یلاوحاو رارسا كرلتا لا

 . هسیا نومأم ن دفرطوب ی دیا هرزوا هدافا ه دنرلفرصتقو رمیدن نالوا عقاو
 بو دبا هلاصم هلا یرلهاشداب كرت نالوا « دقارطا هرزوا یربدت تالصف

 امدقم تو ر دنوک مدآ هر هک نیماو ی دلوا هرزوا لولس نسح سانلا نیب

 لصف بوروتک ین همان دهعکدتآ قیلعت هر دمکقاطو رب رح 4 دیشر

 قل وا غلاب هنفرط نومآمریخوب ی دلبا هراب هراب ی دغاک لوا عیب رلا نیا

 رادرس ید رز نب بعصم ن نیلا ن رهاط هن رارزواو اس و

 توراو یدلبا لاسرا هتفرطیر بوشوق نس هکر ندنررکسعرس هناي و

 رکسعرب هن رزوا ر نما هدشد ناسعطزوب را دا طض یراد رد

 195 لو ا كاا یدلبا رادرس ییاسبع نب ىلطو بیت
 لهس ن لصف هيلع ءان ی دنا رتثلوا رفتم ندودنک یسلاها ناسارخ

 ه دنفرط نیمار اسیخدو هنر اک كع ر ن لضف هلذلوا هاك ندانعهوب

 ` رادرمس بودیا بیغرت ییضفو نیما هکیدردنوکر بخ هغ رارادفرط نالوا

 هلاک یقلخ ناسارخ ه دنروصینیدل وا رادرس یلع ارب ز را هریدتا
 لصاطاو یدبا قوب یس ههبش هدزرلعا كنج لدو ناجزا بولوا هدرزآ

 ناسارخ بود !لوبق « دقدنل وا فیلک كل رکعرمس هلع ءان هب هسسد وب

 یک یرلک دنشا یتکرح *هزاوآ ردرهرزواساره ندم و رهقربشع منب لخ
 زوپ و یدلبا تاهابمود زلاق یرهراحیرمغ ندقلوا ناما قوطد ندرک

 رهاطیت ایعا لرکسع « دق دلوا بی رق هن اسارخ دودح هلبارکسعردق كب
 ره اط لعرب دتا ی دصت هکرادتو هر ثنسا هدنصوصخ هپ را هللا
 نامش رد ه دنس ۰ زا ه دنرزوا لو رداکد جاتح هسدو یآریکنح

 كب ترد ا هدنن 0 طو یدد رک بودن لاعاپ یتا

 أ
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 دعوو مالعادقاخ نی رلکودتا تعسندودنک تلودنایعا نالوا هدسوط

 بور و هع كل هنس یکتا هرکسعویدنبا ند هبطخ بودبا بایط هللا ر

 هدعب ت لها نایعا ادا سد ی دلبا سالا نب رلعا تعس ندودنکا

 یا ید قیلخ كلام راسو را دنا تو سان راس ه دعا یرارک سطر

 هنسارا نوراه یر دار هلبا نیما هد را یادسا ربدلق ل وف هتفالخ

 هقیلخ م دقم ن دنیما نومأم بی رق هتوف دیشر ارب ز ی دشود تشحو

 فاوطو ندررکسعرس هلجو ن دنصاوخ نالوا ه دن اب هرزوا قلوا

 ی دا شمریدلس دوم ات یاشا نالوا هدودرا بور ES ندرگسع

 كنيما ررکسعرسر اسو ناهام نم یسع نب ىلع و عب رلا ن لضف نکل
 هلتما هل وب رضاح نومأم بولوا توف دسشر هل رال وا نون ن دنسلوا

 نومأم هکلب تیقاع نکل رلیدلبا تعب ندنیما هلرب دهع ضع یس هلج

 شب و علخ ینومٌءو داسفایسارا هليا نیما بوشود هفوخوبد هلوا هفیلخ

 لاوحاو راد =| بیر نیما هرزوا كَعا دهع لو ییاسوملغوا ه دئشاب

 یس هلج هدکدتا هراشتسا هل |یرلمدا دتعع قعلوا لصاو هنفرط كلوم أم
 لصف هرکصرایدتا تاوصتسانس دمراو هنفرط كنیم بول وب هدتعاطا ماقم

 رارتسا كلبا هده هتیماس را رحو تورک هثن روضح اهنتلهسنا
 بولوا م دق تباث هدکماقم هکر دوب نالوا بسانمر دیه سیر, آر كنسهلج

 هک كد هتفولو ات نس هپ موق ندلا یب هفطالمو تارادم هنفرطنیما هه دلو | نکم
 رارقتساو نکم هدن اسارخ یج دنس بولوا مولعم سانلا نیییهام كکشادنر

 كا تردایم هعازت هلکناندادعا ار ز نس هر و ماظن هکلاوحا هل وب

 لوبق یر هاب نوم ام ه دک دد رردیا سابق مولظم ینا لاظنسقلخ
 تقول وا نیعا ن هره ی دلبا لست هنسدنافک ص كنا یتیرابتخا مامزو

 نومأم بورجاف یفاروحفیدنقرعسیدیا هرزواءسصاحییف ارهددنق ریس
 ندن اسارخ كالاعویدلیق ما دهسا هدنتمدخ ضعب ین نوم ام یدلک هنفرط

 بن رم لاک هنوم ام بولک شوخ هپ یلاها هلکعا ومع نعب ر کعلاکت نانا

 ر هما هليا مارک لاک ب واوا هرزوا تارادم هنفرطیشادنرو رابدلبق تبح

 لو ییاسوم یلغواو علخ ینوم یردارب نیما هدنرد ناسةطزوب یدرزا

 یربغو مزاح ن هره هدک دتا هرواشم هدصوصحخو مدقم یدلبا دهع

 راندا صقن تە كنار دن وهت قع يهاشیاوب بویعا باوصتسا القع

  C(8)یر (
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 نیکسلا اص تاب دما ی دلا دلوت ندنآلبع بودا ح ور نیدلو ما

 هناععو نب رطغلا دلاخ تش هر رعو یروصتلان نایلس تش هسابعو
 ردشعا حوزت یدین افعن ناک نب ورعن هللادبعن د ن هللادبع تب

 ند هدب ز یدلبا كرت یه اععو هسابعو د ماو هدیز ه دقداوا توف

 قعساوا ن دراهب راحددعتمو خوام ند هب راجرب مانلجا یهو نیمالا دم

 دع سابءلاواو دج بوراوباو ر یسعوباو لاصو مهنلا رع

 بابح ماو یرللغوا مان دچا واو دج واو دع یعواو دم نایلسوباو ,

 هج دخو داسماواهبماو هطافو رد هئودج هکدجماو نسا ماو موراو

 ر دشلوا یرازق مان هطب رو هنلاعو ىلع ماو رفعح ماو هلهرو مساقلا ماو
 )خجدالامین(  روصتلا رثعجییان یدهلان دیشزا نوراه ن

 یکساهلا س قلا هلن !دبعییا سابعا هللا دان لع ن دم ن هللادبع

 چوا ناسهطزو و دلو هد هقاصر ه دنلاوش شعروا رد هغاخ ىلا

 شب هش رخآ كنهرح رکس ناسفط بو دیا س ولج هدنس هرخ الا یداج

 یدیو هنس تردیتدمو لوتقم ه دنشاب درکسیم رکی یس دگر ازاب هلاق نوک

 لضفیرب زوبولوا ( هل قئاود ) یمناخشقن ردشاوانوکهرکسویآ

 هقینح یا نیداج نب لیععمایسضاقو جنب میهاربا هرکص می رانا
 نوژوا رایدبا عس ران لضفلانب سابع یبجاحو بهو یّیهلاوبا هدب

 اوب یراکوک زوموا وا ز وک كچ وکو لنروب همکج ولنت ضا سی "نیسولیوب
 ك4 هبارش شونو بعل و وهل ی دا مدآ عسساو یسارا یرزومواو

 تب هلراتروعو رلیشاوط هایس ز دنوک هک رالق زا یزاس# بولوا مدآ

 راةجتوب وا ندفاک او فارطا یدررب و رهاوجو لاوما میظع هرلناو ر دیا
 یدیاهرزواتلفغ ندکلمروما هبت ره لاکو یدنروتکراهدنناوخو رایکنجو

 لوتتم یسعن, ىلع ی رکسعرس بولب زوب یرکسع هکر اردیا لقت تح
 هیااح نب همدآ نروتکربخ ی دزو قلاب هدقدلوالصاو یربخ كنغیدلوا

 كناباب ی دید م دم هت وط قلاب زونه نب ی دت وط قلاب یکیا رثوکوق
 نب اص یدبا ه دلرهشو رح نومأم بولوا ه ددادغب نیما هدنتقو یتوف

 توف دیشرویبهدرب و بیضقو مت اخ هفرط نیما هللا مداخ ی اجر نیدیشر
 یدنک نیما ه دنلوصو ی دابا ل اسرا نیربخ ینیدلوا هفیلخ ی دنکو
 بولو | توف دیشر بوح هب ه.طخ نوک هعجو لقن هب هق الخ ارصقندنس هزاخ
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 هعنو لاظع عفر بوراو هناسارخ لضف مدرکس شخ یدیسنعا بصن
 نالوا « دنا بوراو هن ره شب نالوا یراعدق نطوو یدلبا انب رمخراتآ
 مدهیدناندنس همدخ تاهدکنت | لوا كمر یدج هک ییهدکشتآمانراهب ول

 هرکص ند هنس رپ بور, و ماظن هناسارخ مان یدلیقان فب رش مماجر هنر و

 لابقتسا تاود نایعا هل اب هلبایرما كتهفیلخ هدک تا تعجا مهدادغب

 هرزوالاحلوانامزر بورب و ترازو اک ادنشرراءدباب راهدیصدرصعیارعشو
 بوندا دارم كغ ا مظعاری زو هش رب كن ردارب هرکصندق داوا رارفرب

 نینمولاریما هرفعج یی ۵ دک دتا رادربخ ییایحش یسالاب تلْص ند هدامو

 هدک دردنوکرخوید ر دشا دارم كعا لقن هکب راسو ن دکنیع یمناخ

 الصف نیما یلغوا دشرو ی دلانا ےلس هل ضد یغ اخ بودیا ےھف رة عج

 شعیا كباتا هرل هدازهش یرانا بور و هن رجح كرفعجینومهو هنب رجح
 یدایفلاو هل اسارخ هني بودیا لرع ندنرازوییضف دیشر ه دعب ی دیا
 ن دنر دمهم هرکصندکدرپ و ماظف هب روما كن اسارخ بورا و ت دمرپ
 هحورب هرکص یدلک هداد-ةد یسو دنکب و دنا بص لسنم هدنا رب

 هنر رخآیس ها یذیدب قرقزوپ یتدالویدنلواسبح هد هعقو حورشم

 ین هروب نه هنس رد ه دنس هنس نکس قرق ه دتیاور رب و هلاق نوک دب
 نینمولاربما ینوکیبعچوا كنس هرخ الا یداج یس هنس ج وا ناسةط زوی
 نالوا یعاوقو ی دلیقلغوا نب زاغ بولوا ت وف هدسوط دیشرلا نوراه

 هل اجرج ه دنرفسوب نوراه هکر ديا لن رفهجوبا ی دناوا نفد هد هن اځ

 ینومامیلغواسب یدیشلو تدش هبت رم لاک یط رح نکل یدلوا لصاو

 دسوط هلباقلخ جا یس و دنک و لاسرا هو رم هلبا یرارکسعرس هاب
 بوروک یلاحوب یدیا هدنن اب دعاص نب لهس بولوارضتح نوکرب یدراو
 لهس یدید نسر دیک هیهر لهسا بوجآ ین یرازو ک نوراه ه دقدقلاق

 كه یکرلمدآ غاصنوراهرایط عروپ هکمروک هدناحوب یتسنین ولرم
 یاو + یدوقوا قس و بودی دلک هع رطاخ ییالکو شال عاشبودنا

 " موقرپ نی عب * نا دطاندش اریصو ساعت # مهديزپ مارک موق نم
 ملست هدعب رالیق هداد ز نِ رالمحن و ربص ییذا تدش كراکز ور هک عدمارک

 هدشب شعلازو قافز بولوا هدیز یرهشا كنب رهجوز یدلیاحور

 كنيداه دیشر هدعب ردشلوب عوفو « دیتلا یرکی زویکیا یتافوو ردشلوا
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 یم اق یلغوا هد هقر ی ديا قلوا هلاور هنفرط ناسارخ ن وګا هب راح

 ینیما یلغوا هدادغب و یدقار یخد یزاح نب هی زح هنناو بصن ماقماق
 نکل یدتناروم ام هرزواقااق هدنناب كنب ردار جدی نومأم یدقارب ماتمناق

 بلاط هکتک هلس هلبا یردب ندنفوخ ن دنیما ب ودنا میلعت هنومأم لق

 یاینارطلا حابص « دقدقیح نددادفب یدیا هج هتسخ ن وراه یدلوا

 نسنهروک سیب یدر هکردوب مظ هحابصنوراه هدعادو نیحیدلبا میشد

 بوداصهفرطرب ندلوب نوراهسب یدلبااعد هنتلو د یاقب حابص هدکدید

 رب رحرب یراق هکیدجا یتنراق بودبا تولخ هلبا حابصو یدنیا هنتلا جاغارب
 مکن دسلخ هل ینوب نب هکر دتلعرب وب حابصاب هکیدید یدیا ولغاب هلبا
 ویدردبا الها نامز هن ن: ضروب یس هلج كمرالغوا ء «رزوا امخاو

 لاقثتسا یب وید یداشپ قوجهنو راریاص یعسافنا بولوا هرزوا بقرت
 هلباربس هدمکیدتسا راوطرب هک یهدیا تابئااکس ییانهعوب یدعشرردیا
 مات یتولخو هل وا ه داز علع هلکنا هکر اررونک راوط ن وب ز هئوک هن

 | هز وي كاص رلیدروتک هباد نوب زرب ه دنسفن ی دتسا تآ بودا

 ه دنسحاوت ناجی رذآ ه د هروب نه هنس ی دتکه لوی و یدنب بوقاب

 كرلنا ن و راه هلبا ی رانا هتف ظاشا ب ودنا تکرح یسهفناط هیمرح

 نرللایعو لها رایدزوب یرلنابوراو یدلنالا سرارکسع لولب رب هنن رزوا
 تدم رب یدنفرعس یللا ن عفارو لصاو هناسارخ همرهورلب دلبا رسا

 نینلاق یلاخ ناسارخ هلبا یب رقت كنجوب یدنبا حف هرکص ندهرصاح
 یراسللا نجرلادبعیدلبا عج لامرفاو بور دلاقساب هنب یبراخ هزج
 لتق مدآ رفاو ن دنرکسع ب وراو هنب ر زوا هليا مدآ یرادقم كی یرکب
 هدتاوررب و هدناضهرهدهروب نه *+س هدتناورر یدلبا رارف هرج نیکعا

 تو هدسحد هقذار ىح نلضف ی لوک هعجهدنمرحم جوا ناسعط

 یمقلاو یدلبا یشادنرق دوس كنوراه بولوا سابعلاوبا سهاک ی دلوا
 یسهدلاو كنوراهو شهر نها یتوراه ب ولوا ندنر هدلوم هدمه دب ز

 د وج یس هل كل هکمار هچرکآ ی دیا شمر نما یضف خد نارزیخ
 ندادرفت هدا لوا « دابز ندنس هلج نکلرلبدا قافآ "هرهش هداعسو

 قرشم هجنراو هن اتسکرت ندناورش ینا دشر ہ دتلا شع ز وہ ر دلضف
 لاو هتب راد برغم هجنراو هب هیت رفاندرابنا یرفهج یردارپ و هنب راد
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 لغواو داعا هلباتیلک اک!یدهمبودناماعءاهرزواهحو نسحا ردرلشعا

 تب وا هرکص یدرب و هت ر رح كلا ی دیشر بودیانییعت كيانآ هدیشر

 مامصناو تیب رت نسح كنس هبهبن وب نب مغجاباپ كیا هنوراه تفالخ
 ماست هللا یماخ هرزوا| یب دلواروک ذم هدالاب بوید مدلوالصاو هلکه

 دادهلبا یناونع مردپ هکدتبا داب بودبا ع رکتو میظعت هبترم لاکو یدلیا
 كنحاص یش چ وا یدرد هکردندنربما تک تاک كن ام ی دردیا
 هکندربد هنر رالغواو لوسرو باتو ه دهردبا تلالد هنن روعشو لقع دین يه

 ظفح یتنسحا كرایش زککیدتیا رپ رکو كدیارپ رح ننسحا كراش نکگیدتشیا
 هکدتنالابقا هرساندیدر دو كلب وس ننسح| جد كرلیش نکگی دتا ظفحو

 رڪاو رک و دلبا لذب هل وا راکردلابقا مادام ار ز دبا قافناو لذب
 لدم هلابقا رابدا هلبا لاما ار ز كدبا لذب هن هس رولوا لوت سم رابدا

 ر دلیاد هنلح یسلوا نمسیدا كنب را راکتمدخ كمدارب هکیدنا ریدو زلوا

 یدتنسا یسهشا ربکراد رب بولک لناسرپ یدیا هدنناب لدیشر یک نوکر

 هاشداپ یک زس ی كج دیا یما وید نوسلر و هګ از وشب دیشر

 شب ندرکناسل لزسردلک داوركغنا رودص هج ردقوب ندنناسل كناشلاع
 هدکد تارهقهرلنا دیشریدید رد ل هلو ار داص هڅ | كينهرک كب نوا ك هرک 5

 هقر نالوا هدنراوج كنهددسحهفر هقفار ی دلبا سح هد هقفار ینا

 ژرید نيتقر هتسکبا بولوا ه دنراک یغامریا تارفرهتش یکیاوب ردهعدق
 یب زاغ یدلوا ت وف نوک ی عجوا كنمرح ناسغط زوب نکیا سوح هدنا
 هراب رب ه دن وقیدلوا نفد ه دنراک یغامربا تارف بولیق لضف یلغوا
 یدنکورلیا مصخ » یدیا بوتکم تالکوب هدنرزوا هکیدنلوب دغاک

 ه دهاشو زغا روح ه رنمکح رک ردلدع رکح یضاق ردس رد جد هلعیعدم

 ی دلغا لد هماشخا نوک لوا هدنرک دتلباهدیشر ی دغاک « ردنلکدحاتحم

 هدنسهنسرب ناستطزوب یدیارهاظل المو نزحیایسهدنرزوا نوک چ اقرب و

 يا ن مکر هن ار و لزع ن دناسلوخ ,یتاهامنب یمبع نی لج دیبشر
 نبعصم نی نیسح یردپ كلرهاط هکیدلواو, یلزع بیس یدلیا بص
 یکشت « دیشرو یدلک ه دادغب بودبا رارف نیسح نیکعیا روج هشزر
 ناسعط زوي ی دتنایها یتسهرداصم كلا هب هغره بودیالرع سییدلبا

 لدا تیللان عهاریدایم یدلناهچوت هدادعب بولا ند هقر دیشر هدیکنا



( ۱۰۸) 
 ندعلق رفاکزوید كب قرفومرهنءیرکسع بواوا حورح ندنرب ج واو
 زوب ردرعجرخآ هکبدنک هفب رش مح دیشر هدهروب زه هنسو یدک
 ناسارخ هکر دشلواو یس ی دتک هنب رهش یر دیشر ه دزوعط ناسکس

 یفارشاو لظور وج هن اسارخ "یلاها ناهام ن یسع نب ىلع یسلاو

 هدنسادوس حورخ رود نهو ر رګ همان تباکش هنوراه لک عا راهعسا

 هنن رهشی ر هلانغومو نوا یرالغوادیشر هلبایرلع | مالعا یعیدلوا

 هنوراهبولک هلیاءادهو لاوما یظع هلکع|باط یبا سبع ن, ییعبوراو

 نی و رش یمداخ نیسحو ی دلیا ر رةمو ابا نیصنعه ه دقدلوا قالم
 هلبا همان نالوا ه دنرلقح ناتس>حنی ن ابز رمو نعره ادنوو نو راق یا

 را لبا یراسلکن ره ادنو هلی ناتسح سپ یدلبا لارا هناتسربط
 ها هب رج یادا بودا تعاطا كن و رش نمرهادنو یدلبا مارکا

 ییولصهدسجل رتعج هدنرزوارسج نکر رک هدادغب بونوددیشر یدلیالذکت
 یدلوا هناوره, هقر نامه بویغ | ندنناو یدتا ما نساواقارحابوروک

 صیلخح بولب رب و یراهب هسیاراو یریسا مالساردق ههدمور هدهروب نعذنس
 نابصعهدرهثلا ءاروام رایسن یصنن ثیللا نیعفارهدناسهطز و یدشوا

 هتکلعو لق ییهسیک نانلوب لماع ن دنف رط یسعن ىلع « ددنفرسو

 هرارغوبیدلبا جد ی هلقره دیشر ه دنلاوش هروب نم “هنس یدلیق السا

 شب زوتوا زوپ یهفولعنامه ادعامندرکسعقنو وا هدننا ه دک دنک

 كلامن هللا دبع یدردنوکر رکسع هقارطا هدعب یدیا راو یرکسعكی

 لاسرا هلا مدا كيب ش ےب اسوم نب یسع نب دواد بونوق هعالک یذ

 حت یییلافصن صح لیجارشویدفیب یدقا ییجاو لوا بوراو یدتا

 یویعم ن دیجو ی دابا ح۶ ییهنوقلمو ییاصخص دلح نب د زب و یدنیا
 ید نوا ندنسسلاهاو یدراو هسربف بو دیا بصنلماع هماشلحاوس

 روفقتو یدلبا لوزن هیهلاولح ب وراو دیشر هدعب یدلآربسا سار كيب
 هالغوا یتا هکیدتسا "مقر نادرارمسا نانا « دهلقره بودا لاسرا هپ رج

 هنس یدتا لاسرا بوردلو یرق لوا دشر ی دردنا دام كمري ویلا

 لقعروفو یدلوا توف هدنشاب ناسعط ه دسبح یکمر یایح « دهرول زه

 ینا یدهم یلغواو روصنم بولواهسیک نارقالاقناف ه دهدیج لاصخو
 مادنعسا هدنرلتم دخ رلهلرادرتف دو هدرلتبال و یک هینیمراو ناجي رذاو سرا



CV) 

 هی رپ و ل زع ینا هرفک ی دبا تر وعرب مان هنزیز یلارق م و ز تقولوا
 یوق مور هکرلید-ا لارق یرفاک مانروفقت نالوا یرادرتفد جارخ ه دنرلئب

 کا سا ندنعلخیئز یدراردنا گز هرزواقلوا ندندالواهنفحو ندناسغ

 هنفرط نوراه هدفدلو رارقتساو نکم هدقالا قروتفتبولوا درم هدنرو ره

 هک کفر ط كنس معیار مور هکن دقر طب ی دلیارب رڪ همانر : هدموهفع و

 یارق مور مدقم ندنب هکرونلوا اهلا دعد اما نسنوراه ی هاشداب د برع

 شهر و لاماکس بوپ وق هنماعم قدب یی و دنکو ځر س تروع نالوا

 نسهر و ا ڪا نس یتفاهضا كلام لوا هکیدیاوب نالوا قیال اذه عم
 لصاو اکس مهمانیدعا ردانعهرب لوح هنتفاجو فءط كراتروع تیفیک وب

 ییمارا الاو هلبا صیلخت یکسفن بور و هی وریک ی اوما كفغیدل آ « دقدلوا

 هسهکرب هکیدل وا كابضغ بت رب ه دق دوقوا ییدمان دبشر راارا لق
 تویتسا تاودورایدلوا رداق هنگ هن زو لکد كمل وس ز وسر ه دنن اب

 ندنوراه نینمؤملارمءا حرا نجرا هللا ےسب هکیدتبا رپ رج هم رهظ كنهءان
 یتیاوج كنهمانوب هک هلوا مولعه ه دقدل وا لصاو همانوب هروفتتیکب وکم ور

 تڪ رح نوک وا ناو نس رعشا هل.ا كغالوق هسخوب نسزروک

 بلاط دحص روفقت یدقی و یدقا بودبا مخفی هلقرهو یدراو بو ا

 السا هنر لاک د شق یدنود ورک ب و دنا هدعاسم هلغلوا

 یدتیا دهع ضل بوبد نم هنود هب ورک دیشر درب روفقن هلکعا
 هر ورک ه داتش ت دش وب هه دقداوا ی رلعوعسم ك هغبلخ باول ربخوب

 یمیقلا فسوب ن, جاجتبقامرایدم هبلب وس هنوراه ن دنرافوخ ویدرود
 هنر هلبا ریذلد تاک نصوصحخ دهع ضقن هنايبلا عیدب رعاشر مان

 بوید یعیدلشیا یشیا و روذقت « دنراکدتیا ضرع بور دتا مظن ه دنیب
 لصاو هنب ولطهولخاد ههوردالب و یدنود هب ورک هليا تفلکو بعترازه
 هیاغلا باغ هب هکمارب كهن نب ناععنب مهاربا ی داک بولود هدد یدلوا

 رددعتسم هکشنامایق هن رلعاقثا ذخایحبواوا هرزوا دان رفوهلانو فس ات

 لب جنب ھا را ههوکس ناک زوب یدلبالتقینا دیش رها وانا وید

 هلذلوا لخاد هن راد e ن دادن ر د فاصَةصو ارغ ه هفاص

 روهظ ید مار یضتعم یتفارصنا ن دندرا یدلک نوعا هلاتماکا روغعت

 یدتنا كنج ںولک ا هتعاجرب ن دهالسا لها ه دانثا ل وا یدلبا



sD. 
 هب هبن سرب هليا ته دعب و لګ مظعو ناش عاقتراو ردقولع هدنن اب دیشز
 هتک راته دحارب تولوا درفنم هد هد لوا یسودنک هکن دیشلوا لصاو

 بولوا مدآ هجولا سوشب و قالخالا ےس هناذ دحینو یدیا لکد كلام

 فورعم هلبا تهالب ردینتسم ن دفصو دوخیساطعو لدب و انهو دوج
 كفسوب وبا یاق یتا یر دپ یدیا هسیک ف وصوم هلا تحاصقو

 هدارزولارابخا باک یسداقلا نایدیشخنا مدت عفان مولع ندا بورپ و هنا
 هاشداب رب هب هبن مع یییدلوا لصاو هدنن اب دیشر لر فهجوبا هکر دیارکذ
 یسهصق نالوا هلبایسابعلا كالا دبع مکتردشمالوالصاو هسکگرب هدئناب
 ادب بوث هنوکرب یلیجاترب یکنا دیشرو ردیا تلالد هیانعموب یقانمرت اسو

 هرکص ید نم هیک هسیکرب یریغ ندرفعج هلبا ودنکی ابل هنوکلوا بو دیا
 یر دپ یربخ یلتق لرفهج ر دشلوا قاضن كءیر نب لضف یرلتیکت ببس
 دیک هن اخ نوسلبالتف نلغوا لدیشر یلاصت هيا هدقدلوا لصاو هبایح

 یدید نوسنیا بارخ یتس هن اخ كلا لات هلا هدنراکدید ی دليا بارخ
 یتفدلوا رب زو رپ ز یروصقو رودو ربار, هک اخیس هل اخیبح هک رد و ره
 اقنع الو ) هداننا لواو یدیدرب وف هلب وب تمایق هدک دتا ه دهاشم

 یدلک هزعشاب مزب راشیانلک هنشاب كف السا یتعب ( ةربع اندعب زل انیفو ةوسا

 اه ی دید ردراو تربع هرآ هک لحن هلک هرکصن دز هدرلاوحا مر و

 سبحیسابملا نب ههادبع نب ىلع نب اص نب كللا دبع دیشر هد هروب نم
 جارخا ندسحینا نیما هدسعب یدلاق سوبحع هجلوا توفیدنکب ودا

 هلبا نیمالا دحو ردنشعا تماقا هد هقر یدلبا بص لماع هماش كلاعو

 ن دنومأم یردارب هسرولوا توف م دةم نیمارک | هکیدلبا قاثیمو دهع
 ید یسح ببس ر دشلوا توف م دةم ن دنیما نکل هیلیا تعب ی دیا
 عمط هتفالخ ن وجا كنا هماقیباک هلبا نجرا دبع یلغوا هکر دٹملواوب

 هنسبح كە ر نب لضف بوتوط هلیا یرلقبا قافن هنفرط دیشر وید ر دیا
 بولوالخاد هنکلاع مور دیشرانب مساق ه دنن اعش هرول نه هنس یدر و

 لاس را یتعشالانب دم نب رفعج نب سابعو یدلیا صاحیالق ضعب
 ندنیلسمیارسااک |یسهرفک مور یدریدتباهرصاحت نس هءاقناتس بو دنا

 یراا اجر نسعا تغارفندراودنک ب وردنوکر سا سر یمرکی زویچوا
 ردشلوا توف هدن اتسرفاک هدارغوب یسبع ن ىلع ی دتک بوغارب هللا
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 دیشر هکر دا تیاوز یزوج نبا قحر دشلوا فالتخا قوح « دنبنس
 فاو هکاموک نالوا 0 دم اقرا 1 ا دةدنلوا لاوس ن دام كنهدامو

 هکر دیس دص هسابع ثعا هک رد یک ی دید مد رقاب هشتآ مىل یغیدل وا

 یجدلوا ون درس هراکح یولعلا هللادسع ۳ ى هکر بد یمکو ردروهشه

 ۵ دماظعرومارک | تولوت لالتسا هکمارب هکر ید ییکو ردروهُنف كل ذک

 هدنرلتح بولوپ تکی رلیداعاو داسح سن رلبدلوا را ناذیئسا هی هقیاخ

 یدلو ناب رجیهلار دقت هلهجولوا بو دبا قافتو رع نوک انوک هئوراه

 مب براب هليا باق صولخ بو دیا جج هنس لوا یکمرب یایح هکر د یھک
 لوبتمیسامد تو دنا اعدودددم وق ه رخآ بور و هداند نسا رج ك اس

 یفالخ بو دا لاطبا یهیسانع تاود ندرلنا دیشر هکر ید یهک ی دلوا

 یشباو هلکعا م اشسا نس هحار قسا وا « دن دصق لب وح هراب واع
 بس هلکم رک 5 درشر ی و دنک هدروما صعد رفوح هکر بدییک ی دلشدا

 هل وا صقان ببم یرب ره كرانو هکر دننکع هکمربد ن یدلوا نیکو ظیغ
 ةر هلی هلبا یرالیم هی ولع رانا هکردوب نائل وا هظحالم مات بیس نکل

 كرلثا دسر هلا یرلع | 0 و رع هتلاصاو لالقتسا ريح ن درازوو ا کو

 نس هلج هتل هرکصذدارادم ناعزر توشود هسا رهو فوخ ن دنراخورخ

 كمرح بودا عوحر ندش رش و هد هروب نح نس د.سر ی دا دا

 مدآ رادقهرب یدالا دره هدکدتا لوز هع مان رک هدرانا ۵ رویلس

 لتفل رفهحرلب دروتک دیشر نشا و لۆ یرتعح توراو یدلدا لاسرا هلا

 همانحا توت هراکش اتم هلا رععج نوراه هدنزدنوک كندصک ینیدئلوا

 عادو توحوقو ی در وسرلغاب ها لا تولیق رلشزاو هرەعج برق

 مد دل را ندنس یدیساوا هک کج ه درکه مرح هک وب رک او ی دلنا

 هدک دید تا بارش سولو هلباافصو قوذ هدکمرح ںوراو ید نسیدعا

 یدنک هنهاکرارف بود د متساقوذ هنوکر نسنس نینمولاربما اب رفعج

 دنب رزواسسج بودیا رها هدک دلکیشابیدلوا لاک نور هةرهظم هجکلواو
 هنهج رب كدادذب یش هجرات ره بودا هحراب ترد ییدسحو راددصآ

 لتق ه دنشا ی دب زوتوارایدس2ا باب و بارخ نراناغ اخو هن اخو ترافو

 يدیایمظعاریزو كوراهیسودنکو لضفلاوبا یس هدنک لرفعح ردشماوا

 ( یر (۱:)
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 رم هنابعا نالوا « دنفآرطا بو رک هنب راس دم دو رم كلو هلع هللا

 یا یسوم ی دد مەداز هحوعاب و هللا لورا كيلع م را ۵ وحا

 رد یا كيلع مالسلا هلیا باطخ هلاعرْص بولک هشب رق كنوراه ه دک دتشیا

 یوا بوید نسردیا ی رت هز هلکنوب یسوماب نوراه یدید مراوک رزب
 كکهاشنا یدنسویدر وتک هقا عهعس هل توتوطیناسومو یداوا رمضتم

 شب ناسکزوب و ترد ناسس زود هدعب یداوا توف هدنابورب و هنسبح
 ج ورخ هدسغابلران هز ج رک ذلا قبا س هن هد هرو نم هنسبولوا ل خاد یر هتس

 ناتساب!زولباکو لنقیمدآ كينوا ندنعا او هب راحت هلکنا لعن یسع هلکعا

 یداوا تو سالان هلا دع ن ىلع ن, دعصل ادیعو یدلوا لصاو هر رارابد
 هرابکییرلشب دنالواهدنتسواوهدتلا هک رد ید اشمعشودیشیدر «دنرغا

 ردارب كنهدنازن ندم ینابسشلا هدنازنیدب نمنیدب زب كلذکی دیا كوکررب
 درز یدئاوا ب صاد سا یغوا هت ربولواتوفهد رهش هعدر ید ایسهداز

 ز وب ردرلشعاب را ھم قوجاکا ارعش بولوا مدآعیجسو ع رکراوطالاے ودع

 نیما ی رلغواو ةاضقو اهقف بودیک هفبرش مج دیشر ه دیتلا ناسکس

 یدرب و هیطع تاق چ واهدهندمو هکمرلی دیا هس هلي یفولا مساقون ماو

 كيهرک كي ید دعكنءهرصسد نوجا یرالغوا یسکباو یدن کحیرب
 نراتالو ماشو قارع هما یغوا دیشر ی دلوا ملا ۰ راند ك للاو

 هه راو هقرمشم تیاهن ن دادم هل ومأمو هجنراو هننیمز برغم تیاهثات

 قلوا هفیلخ هرکص ندنوم امو نیما هعفدوب یدیشادیحوت یکلاسم نالوا
 مصاوعو روخوهرب زج اک او یدتیا دهعلوخدیع-اق یلغوا كجوک هرزوا
 تاللادنعنالغوا یدلیق هدنلا كنومأم نتابثاو ملخ بودیا هیجوت نکلام

 هنومأم نیما یریدتا رب ك هعقر یکیاو یدنا هدنسهب ر رج كاص نا

 نالوا هدننابویدا رلهمادهع هرزوا كغاافو هنیمانومأم یرب و كعاافو

 یدشا قیلعت هر دعک یر هعفر بو دنا داهشا یداوقو اهعفو اسد

 قلخ یدلبا دیشاو دیک ترا رکت رارکتقئاومو دوهع نالوا هدنرلاراو

 ی دلىا قاقش یاقلا ه دنسارا كنم رالغوا هفیساخ اقیح بور وک یتیفیکو ب

 رکس شع زوی هدعب یدلوا یک ی هظحالم تقاعو رلیدتا فسأتوید

 دیشر ه دهرح رسدوخاب رفص "رغ هد هر وب نه هنس بولوالخ اد یس هنش

 كلوب ی دنا سح نسادعامو لتقییابح نب رقهج ب و دیارهق هب هکمارب



(Cur) 
 یراشا كرنا ن زج « دنتفو كلا یدل وا رارقرب س نوا اا
 ن لع هعفد جاقر بو دنا ج ورخ هلا هسوک فن كس قلا ا

 مزهنم ید ی دنک ت بقاع یدزوب یررکسع یودتا لاسرا كل اسع

 ینایصفو ارق ینیدارغواو لتقیلافطاو اسنو لاحر يکدلکتسار بواوا

 لماع هج هل نسما ن رهاطیسعن لع یدلبا رارف كلردا بب رخت

 هللا باذع عاونا یعب راوخ نالوا « دنا ب ولک هپ وک رپ ی دیسعا بصن
 حراوخ سپ ی دلڈاب هب وچسج هرزوا ماما لاک د نیراراسو لتق

 ندداسفو هتفرادقمرب هلبا یرلقتا الا هلا ب وتکم ههزج یس هفت اط
 تودیارتس هن رارزوا یس هرفک مور دیشر هدر ناسکسزوپ ی دلبا دد فک

 همور راد جد اص نب كالا دبع كلذك ی دتا حف نب رهش نافیصفص

 هر شام دیشران مساق هد هرو نەن یداک كد هبهرقنا بودیا رغ س

 یدنسلوا صیلخت بواب ر و یساهب كن زربسا نامل سرن شع زویچ وا
 كحافسو لروصتم رک هبطق نسحورلیدلوا رورس» ند هداموب قلخو

  Eهد هروب نه دتسیدیا شریک هشاب ترد ناسکس بولوا ن

 دیکیا ناسکسزود ی دلوا توف ٥ تو دنا دهع للو یوا هدعب نیما دیشر

 هبایحشنب رفعج یاو هیجوت ی کلام نالوا هجراو هئادمهو ناسارخ هوم
 یردب امدعم دیشر ارز رد هدو دعم ندروما با هدامو یدلبا ملسد

 هلداعم هل 4 و دنکی داه یردارب و هیاسوم ن یسع روص یدح و

 لو هحدرا یر رب شب رالغوا هن نکا شعیا ه دهاشم ن راک دتا

 ه دح وا ن اس زود ی دانا قاقتش یالا هدنراس بو دبا دهع

 ندسآر ك زوی ندتمذلهاو مالسا لها بوقیج ند اوبال ا باب ییوقررح
 لک د ع وع“ یلثم هکر ابدا تراغو به د لام هیاهن یب بولا رسا هداز

 بودیا حض هنا: رذآو هیجوت هدب نه نیدیزبنب راد هینیمرا دیشر یدیا
 یوش موقلوا بوراو یدلبا لارا د یزاخان هع زج هج“ هل
 ه د هرول نه دتسو ران دلیادرس کودک یراق دقیح و حارخا ندهبءالسا كلاع

 نی یسومو یدلبا بصن بلان هناسارخ ندنفرط ییا دبع نب ىلع نوما
 هددادفب ےھنع هللا ی صر بلاط یانلیع ننی انب لعن دن رفعح

 هدزوهط شع زود هکیدینلواوب یسح بس یدل واتوف ه دنسحلدیشر

 یلص هللا لوسر ه دک د لکه ب هن دم بوئود ندنترا زدمرکم هعکدیشر |



۱: 
 هتسافق نب رللاو ذخا یدنهوبانالوایرلسر كنهيسق هیناع هرکص ی دلما

 فاطع هدید شع زوی راب دلیا وفع یتچوص رایدروتک هوراه بو ديا دنب
 تالا ه دیشر ی دنا ن دن رد اهب تالصوءلها هک یدزالا نایفسینا نیا
 جاقرب و البتسا هتکلعروما هلجلاب و حارخ تبابج ه دلص وم یاو بودا
 كناو یدراو هلصوم ساب دیشر تبقاع بولوا رارقرب هرزوالاحلوا هنس

 یرو یدتا جج هد هنس لواو یدلبا م ده نب روس الصوم ن دنیبس
 مط ید یناسارخ هنصنم كلاي ن لضف ن ال وا یسلاو ناتسعسو

 ردموقر ند هعاضقو سقف هک هیفوح هدرکسشع زود ی دانا قاطاو

 رایدتا تأرج ه هلل اقمو موعه هب رزوا نایلسنی قعسا نالوا یرالءاع

 هر رانا دعب یدردنوکدادمانیعان هشره نالوالبماع نیطلفاک | دیشر

 ناک مزالیسا دا هنب ررزوا ب ولوا تعاطا قوطب ندرکه روب نم ةفناط

 ن, دیلوو یدسابا لاو رصمیطخاص نی کارا دبعو ربدو و یییرعملام
 لام رفاو ند هینمراو ناعب رذآ بودا ج ورخ هد هرب رج یلغلا فد رط

 ب د ن نبدي زب هنس هب راحت كنادیشر یدلوب تردقو توق هلکُعا باج
 ضرب بويعا گ2 هک ندرما ل وا د زر ی دلیق نیرعت ی

 ن درلیمرب « دفرطوب ید ثا ع و رش هندیهم هلیحو رکم تامدقم

 لد زببودا زاغا هل وک د هدنهح هلبا یرللو هرزوافارع !ند دی زب راض ەد

 یسکیا ارپ ز ردیتج معو فوطع هنفرط دلو ببس ھت ریخ ات کنج هلی وب
 یدشر وید ردر هرزوا تاساوم شرار رب هلغلوا ن دنس هلی لئاویخد

 یکنح رک | هکیدلنا داب مسقو یدزاب همانناتع 6 1 دیشر تو دنا باصضعا

 هدب رح یاثنآ بودنا مادقا هکنح دب رب مرجالق هنلوالتو هسردنارمخت

 نع وطقم سرو ناشدرپ نیرکسعو لتق یدیلو و ی دلوا م دق تباث

 "هدیصفر هدنس هب رھ كن ردار یس هرشمه لد لو ی دلبا لاسرا هنوراه

 ارکش هنفیدل وا لوتت ل دیلو دیشر هدزومط شع زود ر دعا مین اغ

 یدلکههرونم ۀندم هدشذو د بودیک هتتراب زف رش ٹد هدف رش ناضمر

 ید دیا جج هلبادحم تما بو دیا تماقا « دلا دد هتقو فب رش محو
Eیدراو ناب هرعاشم هلج بوس رود ناب كد هت افرع ن دنا هیانم ند  

 یرلترمهح سلا ن كلام ء اطولا بحاص هندلا ماما هد هرو زه 9

 بصنلم اع هن اعارخ ناهامنم یسعن لبع هدنا سکسزوب یدلوا توف



)۱۰( 
 هن رب و لزع ینا هک: دتا نیم هل وا رادربخ دیشر ن دنشدل وا مزاع

 هلاوح هنس هدهع لرفعح یصوصخ و هیلبا بص مدآ سسخو هبامورفرپ

 هد مژب و اهل دب تیاغ هک دتا بص بولوب یرگروب مرق ەج هلکعا

 جاقرب ه دکد حا هیج وتیرصم بو دروتکی نا دیشروی دا فب رح تفایق
 هدلا متدارا هدک درب و ماظن هرصم هلجزا یدسلبا لوبق هنب رزوا طرش

 ن روئنمرصم یدر و تزاجا دیشر ی دد مو دیک م سرد هره نوسلوا

 بوراو هنس هن اخ كن اسومو یدراو هرصم هلبا تفایق هد رژب لوا بولآ

 ینآیسوم « دقدلوا فرطرب یسهجا م كقلخو یدلبا رارق ه دلاعن فص
 یروشنمو ی داکورلبا بوید من ه دک دید ر دیسراو كتلصمر توروک

 هلا ءاا یرلترضح صفح وا بواوارغتم هدقدوقوایسوم ی دنوص هتلا

 هکنوسلوا تنعل هنوعرفیسوم كجويد من صفحوبارع « دک د بد یراب داک

 میلست اکا نب ردص بویدی دلبارخت هلباقنطاسمصهوید ( كلم یل سبلا)
 "یلاورمصم نایعا هداشا ل وا بولوا تموکح "ی دصتم رع سب یدلبا

 هکیدنبا هیتر رابدعا عورش هدفت نب  هیده هرزوا داتعم هد دج
 كل باده یرلکج هرب و یس هلج سد راثوسهروتک ی هده نيم رک هساک

 هقشاب هقشاب بوزاب ی” روما كني رابحاص هنسهلج رعراددرب و نب راهب

 ه هلط ام هدادالاوما نلک م زال یسادا هخ رارزوا یسلاهارمعمیدلبا طفح

 هدک دتنا باط ییرم لام ن دیار مصر ادتنا رع سد یدیارلشلوا داتعع

 یا ندنس بودا ساحی رح یکی و دتیا یدصت هعفد هلا لەلو تیل

 هکمرب و تاق یکیا فی رح ی دلیا داد مسقوید ملا « دنوبمرولآ ہددادغب
 لام بوروک یا یزرباس یدغود ن دنزوس هل-هحورب نکل یدلوا یضار

 یدلبا لیصحو بلط ید ییا طیسع یسومرلبدنا ادا ماعلا یییرمم
 هبارطضا بولاق رحاص هدکر ادت قلخ هدک دتبا بلاط د یطیسقتیعجوا

 یراکدر و ود هده هب ودنک امدسقع ب وروک ی لاح لوا رع ردشود

 هینتوید كل دیا ادا ی زکیراب ریم كراوو میلستو در هناا, هللا یلاوما

 هدادغب و یدقیح بودیا افیتسا یرصم جارخ هلا هلهجولواو یدشا

 ه دنسارا یر هقرف هناع و هیسق ه دعمد هد هرو نه هنس یداک

 هسیک مان هراع ندنهلاوبا یراسنر كنس هقرف هبسق ی دلوا ثداح هنتف
 هيلع هب هيل اع هيف ه دنس هلج بولو دادتما یرلکدج هنس چاقر یدنا



 و

 دیشر هد هروب نم هنسو یدلبا لزرع ید یردپ بودبا بص یدمت نب
 هللادبع هکیدلواتوف اص یبا ن, ضیفرفجوباو یدلوا محرعما سفتلاب
 هک دنکی سهبن رع كضبف یدناینارصت یماباب بولوا ندنناف ك عفقملا نا
 لزرع هرکصندندمرب یدندنا رب زو ینا یدهم « دیتلا شّلازوی بولوا یلاع
 لوزرعم هوا توف هدروک ذم را ضف بو دیار زو یب ر هو
 هن رارزوا نارکمو دنس یت ایلسن قعسا دیشر درد شع زود ی دلاق

 زونه هکب دبا بصن یضاق یسوب یبا نب فسوب و ی دلیا بصن یاو
 شک E چ سقتلاب هللا سا دیشرو یدیا هدنای>یردپ تقولوا
 یدرب ویلا تعب نوعا كلا ندعلخ بو دا دهع لو نما یلغوا دیشر هدشب

 كالا دبعو ی ديا ه دن شاب شب زونه تقولوا ید-ابا بیەلتوید نیماو
 ندمالسارکسع هلک عاروهطقوُغص ددشرب بودا ارغ هت رارزوا هدناص

 یاطع نی فب رطغلا دلاخ دیشرو ی دشود یغاداو ىلا كنهسیک قوج

 یدربدلاقشاب یب رانا نیصخ هدن اسارخو یدلبا بصن لماع هن اسارخ

 تبقاع بو دیا ج ورخ هلبا مدآ زویتلا بولوا ن دنسلاوم هبات نب سق
 بولوالخادیسهنسیلا شع زوب هدعب رد هدیدی شع_زوبییتقیدنلوا لتق
 نب یعنی نسا نب نسطانب هللادبع نب ییحت هدنشالو لد هدهروب نحهنس
 عابتا هب و دنکم دا قوح بو دنا ج و رخ هنعلاست هللایضر بلاطینآ

 لضف یدشود هیارطضاو لا مظع دیشر بولوا دان ز زورپ زور یکوشو
 یح و ی دلیق تعرعهش رز وا كلا هلبا مدآ كيب یللا یکربلا یپح نبا
 یدتا لاسرا یوتکم نعت نب زا ه ویشاج رو فوخ هنفرط هللادبعنیا

 یطخیدنک دیشر هدنلوصو بوتکعیح سب یدتا لوزت هن اقلاطلضف
 كرنا و یعساهیب هوجوو ءاضف و اهقف ه دنا بوزاب همان ناما هللا

 ریلص , رزوا كعا داهشا ههدامو بلع نیدععلا دع هلج زا نڪ اشم

 هلبا یبس تمدخ وب كل طف بولوا رورسه تیاغب دیشر یدرتسوک تبغر
 لاسرا هلا اادهو فح رفاو نەمان ناماو یدلو داددزا یت اشو تعفر

 مارکا ےظع ہد مای ادت ۱اک ادیشریداک هدادغب هل هلبا لطف ی بودا

 یسوم هد هرول نه هنس ردشاوا توف نکیاهدسحی دا سلح ه رکصبودنآ

 رفعج هلکعد لیا بصن یا نسرایدیمآ هنر و لر ناد ر

 هک علخ یب و دنکی سومهکر دشا و اوب لزرع ببسیدلبا بص یار همن رع



1) 
 یدجتما هل بس هئس تعد نآرق قلخ نومأمویداوا اد راهنتفبولوا

 شعا رس زوس راق رحندنآ بارغتسا ییعالک الی صف ۰ دق داشاب هعیص)

 دنسم ر دلفکت. اکا یرلباک تارضاح ب ولوا یقانم قوح لدیشر رلبدید

 هدنک رپ رامان رعثعیتعس ماسهفاک او فارطا « دکدتنا سولج هتفالخ

 لزع یککو داید مدلیار زو نسو یدندبا رب زو ی دلاخ نی یحبودیا
 ف رصت لالقتسالا هجو ىلع هدکلم ر وما بودنا بصذ یکک و دلیدو

 ردعد یلصولا ميهاراهدصوصخوب قتح ی درب وهلا یئاخ بویدهلبا

 ني * اهروقرثا نوراهل اوالق *% نیعستناک رکا نار لا »

 ېګ و ۰ اهریزو ې و اهبلاونوراهذ * یدنلایذ نوراههللانیما
 هنس ی دردبا تقلا جد هنهاوخ رطاخ كلارا بخ ه د ر وما صعب

 یدلو ماننیما كدشر ندروصالا ن رفعح تش هدم ره دنلاوش هرول نح

 زارفاندش رسنقو هرب رج یروغل هلج دیشر هد هرو نم نسو ردشاکهابد

 ملا ج رف نتراع كسوسرطویدلیق تلابا هقشاب بودیا هست فصاوعو

 دیشرو یدلبا ناکسا « دنا یلخ رادقهرب ماعالا دعب بودا ها هبکزتلا

 هللادبعو یدلباشخ لام قوح هدنیفب رش نیمرح بولواجاحرما سفثلاب
 نب نایلس نب دو هدف وک ییاسع نب یسومو هقناطو هکم یملا نا

 ماخ ن ح ورو هنب زرادد زاوهاو ناو هماع و ن رګ و هرصب یییع
 بصن یلاو نب راد هیقب رفا هرکصفدنتوف مناخ نب دی زر یردار بیله
 ىلاو كلا دبع ه دلصومو ىسوطلا نايل ن لضف هدناسارخو ی دلا

 هع- رو روهظیبراخ ما حص ہد هری زج هدنسهنسر شعب زود هدعب را دا

 هن رزوآ كلا دیشر هدعب یدل ید مزهنم یئالو نالو هدناوالنسا هنی راد

 نالوا ی رالعاع بلغتوش و رایدتا لتق هدنب رود بودا لاسرا رکسعرب

 متاخیردار ه رکسص رابدتنا لتقو موه رزوا ینادم8ا اص نب حور

 هدهروب ن "هتسویدلیا رسا نسههاو لتف نسكت بودا نوش رانا

 هن اسارخ یدتا بصایاوییهشالا ند ح ن رفعج هرزوا ناسارخ دیشر
 یکیاش ز وبهدعب یدلبامق یلباک بودیا لاسرا یسابع یلغوا هدناوصو
 نارربخ یسهدلاو هل درشرهدهر و نر دنسبولوالخ !دیرا هنس ج واشعو

 هدک دعا تغارف ندانفد كلا دشریدناوا| نود هدشب رقر اقم بواوا توف

 رقعج ن, سابع هناسارخو یدرب و هعیرا ن لضف بولا ندرفعج ىت اخ



۹۸ ( 
 « روفثلا یصفاوا نيمرطلابف * هدر وا اهل بلطب ى » ردشعد

 یسودنکو ید رار دیک ه سهل هسیکز و نداهقف ءان اواهعذ هک دتکد عو

 یدرردنوک هعح بوروک ییمزاولنهسهک رفن زو رحوا هدرا دنسیکو 1

 ردبا ظ> ندنراکدتیا حدم ی ودنک بولوا ه رزوا تبحم هیارعشو هرعش
 تسو هکن در وهدیصقر کا هصفحینان ناو رع یدرل بانا > ارا راجو

 « رتارلانیبسلاروما نمهب * تمکحاف ر وغلا نوراهبتدسو » ردندنا

 ن دنرلکنب صاخ یدنکو لوق یمور سر نواو تعلخرب ورانید كيب شب
 مدآ ناد هتکنو فب رظرب کی دملا عرع یبا ناو ی دلبا ناسحا هبادرب

 كلا نوراهبولوا صاخ سا مزالسم ی درولیب راهیاکح بنارغ بولوا
 روتا هدنا بودا نيت هطوا هدننارس تح یدنمهدیا لګ هلتقراقم

 كع رهیانا بو راوو بوقلاق هنب زاغ حابص دیشر نوکر ی دراقلاق

 هکدواراو مدم هلحا ص جد ار هدک دید كل دلحایص دعنو یدجآ ناغرو

 دورا اوبا تقووب ه دک دد رد تقو كن زا حاص دیشر یدید تک

 یدک «ازام اد شر یدید مندنحابا فسوب وبا هسیا ن ردیتقو یزاغ

 دیشر ه دقدراو م دعسعو ی دلا تسدآ بوقلاق جد ریا نیا هدعب

 ینا ممم نبا (یترطف یذلا دبعاالیلامو ) ید ر وقوا ییهعرک تیآوب
 یزافویدلبا كعص بودیشبا دیشر یدید هللاو یرداال كج دیا شوک
 یرغ هد هللا لر ناقش قلعتءهنارقو هند هک مهیا ناو یدلوا دسات

 نوکر بیدرولواراتمتیاذب ندحلو ظعو دیشرو یدید هلی وسنسرلید هن
 نا هدنتفو كجا بویئتساوص دیشر یدا هدنروضح كنا لایسا نیا

 ی وصوش رکا راو مزوسرپ اکس هلباربص رادقمر نیتمولا رمماا كاسا

 هدکد ید نسرولیهر و یشرادتمهن هنلیصحت رل هديا عنم یس ن دکمحا
 ۱ نیم ولاربماهدک دعای وص بولد میایدعآیدید مدرر, و یفصن كیکلم

 هدک دید درر وه نوحماقمراتیحینا هسااق هدکندب یس هلضف كب وصوب

 رارب هکمصاوصرب نینملارماب یدعا املا نایدید مدررپ و ی هلجج
 یدلنااکی دیشر كحوید ردلکدارس قللواعازنو هسفانم نوعا تل م نیل وا

 نمرب و لاردق یتوم دیشر اکب یتوم كن سوک رب هکبدید ضایع ن لیضف
 نوتعهساما هدانز هنن رع كنا ییرادقمرپ ن دمرع منب یلاعت هللا رکا

 توف دیشر هرکصرلبدعا بارغتسا ییاعصا نب زو سوب كلیضذ مدرولوا



(CAND 
 هکیدیدو ی دتسا یرلدعلاط هدک دلک هشاب یرک « دادغب بوئودو یدتیا

 كء داه كلد دعا یدیشر وغاخرب ماراعتم دوخاب لبحاکی ید و دم

 كراع,حینآ مدنشع | هر هاحد دلکعسا ند ی اخلوا بولک مدار ندندرط

 توف ی داه یدبا هر زوا قلوا رانید كل و زو شعب كنغاخارب ز یدلوا

 هدن شارف بو راو دی كنبداه ن رفعج مزاح ی هک ر> هک ینیدلوا

 هدکحدید مر وروا یوئی ول هسحو هلا علخ یکدنکو 6 دانا ذحا

 بو رافیح مارهیظ یا هک رج سل ی دعا عاخ ئ رورض رفعح

 ی دليا داهسشا بورد رارقا ه دنرمضح د وهش ینکو دتا علخ یتسفل

 كنداه یداوبتلّریمو ردو (Ek كلوراه a دنس هلباقم یقەدخو سد

 یردپ هک ی عالا یسومو نایلسو لیععاو قعساو هللادبعو سابعو رقعج
 یراق مال سابعلا ماو یسع ماو یرالغوا مان یدتبا دلوت هرکص ن دننوف

 یدیاهنوت یقل كسابعلا ما بولوا « دنحاکنتح کت وهم یسع ما بولوا

 دع ن هللادبع روصتلارفعح یا ندیده لا ن نوراه رفعجولا دیشر )

 یسهدلاو رد هفیلخ عش! (  یسابعلا یعساهلا سابعلان هلا دبع, ىلع نی

 : نکیا یاو هد ر یردپ هدزکسقرقزوب دوخاب زوفطقرفزوپ بولوا نارا ريخ
 تولوا هفیلخ 0 دنلوالا عد د وخاب رخ الا عیب ر شب زود رد دعا داوت

 یرع ی داوات وف هدسوط ۾ لی هرخ الا یداج چ وا ناسعط زود

 رد ڈا وا نوک شب ی رک: و یآ یکیاو هنس چ وا ی رک: یتدمو شب قرق
 ةلافص مدعم ندشنوف تب واوامدا ولط ها لکشلا ج كکوکولع ضا

 ی دیا راو ققرعمو رظن لا وک هدمولع ب واوا 1 ید شع نسرق

 هلبس هک نوک ره ور ندتفو ینییدلوا هقیلخ نوراه هکیدلوا علابهزب ربخوب

 ندنلام صلاخ موډ رهب ویدزعالر هخ داوا عامر بولیقزاغ تعکررزوب
 كروص:هیدح هدقالخا یربغ (E دصرحو یدردا قدصد مهرد ز و

 ردا مع دم السا لهاو ر وس یلع لهاو اا شکا اوا هن ا

 ید ردنا اکب ہکدت غا ظعو اصوصخ 1۹ درلغا بو دنا دا ی رلهاک و

 هدنشاب شب نوا یدرولوا طاح سلا هنطعو سلع كضايعن لیصف

 بولوا هسا عیاداخ لحایدلبالاسرا هارغ ھن راد موریایردپ نکا

 و دصوصخو یمارعشصءب تح ی دردک هازغ هنسر و ردنا ج هنسرب

  ( A)ی (



HED) 
 بودیک هلع مان لصوم هندح كلذ دعب یدلوا دوننخیداه نددشرو

 هدنعص2ت» كالوالا عی ر هدتناوررپ و كن رخ الا عبد شعب ز وڍ هدشاود

 یفالتخا « دننوم بیس یدلوا ت وف هدارک ینا داب اع یسەجک هعج

 یچک یدلوا توق ندنآ بولوا اد هرا رب ه دنفوح هکر د نیک ر دشغاوا

 هلا لاح لوا بولوا ض راع یجرب هي و دنک ه دلصوم هثیدح هکر د
 ید نیس یدریدتیا لتف هثب را هب راجنار ريخ هکر د یهک یدشغا تدوع
 ید شب راقهلودروما نارریخ قجلوا هفیلخ یداه هکر ردیا تباور هلیوب
 لمحیداه یدرملگندنرات ۲ كنايءازدنوکو هک «دنکو | یسوبق هک هلب وش

 دوخاب هلشیا ینآیقوب هروارب ردن ماحزوب هدک وق كنساکا نوکر, بویمهدیا
 نوصع بورک هب هطوارب د وخان هللا توالتینا ردوو كه رش فحعمر

 مکحوید هججآ کوبق یمذ رکا لسمرکا هیهسوکر ر مولادعب نقصنّعص لوا
 یلغعلصا هکیدقرج كانضغ هبت رب ندنروضح كلا ناررمخ یدتیا هی

 اکا یداه هدعب ردنمعا هلاکم الصا هلبا هقیلخ مویلادعب یدیغودهدنشاب

 لکا یجترپ ب ودیا سح نارزمخ نکلیدتیا لاسراجنرپ ولرهز رادتمرب
 یصیح كنبداه هکر بد ییک یدلوا یظیغ ببس كنارمخ هداموب و یدعرا

 هلا لتقف یبیکمربیایح هلبادیشر راو بودرغاح ی هگره قعلوا اهم

 ت وااو هتسمدو ناربخ « د راوشد راک و هره ی دلیا صا وید

 ییک یدربدتیا لتق بودا را «راهب راج هدک دتا مالعا هناررمخ یلاوحا

 كعا تنایص ید.شرو ماقتنا ذخا ن دیداه یداح یدرح ارهز هکر بد

 ی دابا لاسرا نوحما ت اهو تب زعل ه دیش ر یهمره ه دعا یدبا

 لوا اما ندناتعیم رزواقاوا دهعلو ندرفءعجو علخ ینوراه امدقم

 تفاللخ ربخ ی دلیا ظفح ها نکل رلیدلبا قافتا هرزوا لتق یرفمج ههک

 هرز وا ت رسوب رانا ی دنروتک هغ ره یک ینیدلوا لصاو هل و راه
 یتوف تنهن-لخ رب ب ولك ی رخ یتدالو جد كنوم الا هللا دبع نکیا
 ندننیدلوا عقاو هد هجکل وا یتدالو كنهفلخرب و یسولج كنهفبلخرب و
 یعابتا صاوخو یرارکسع رس نوراه كلذ دعب ر دشعلوا هی ام اليل
 یدابا نفد هدناو یدلق ب زاغ كن دارب توراو هاربڪڪدا یساع هلا

 ییداه هعهعواو رد هرس مر ه دنسق رش بناح ل دا دغی داب ادع

 لتفیرو نم د. شر تقولوا هللواهرزوا ضب رحم هنءلخ لدشرراب ره



) ۹۰ 
 تاع ر یدیا یسالوم كن رعشالا ءاصع نب هللادبع بولوایرعشالا راس
 تقاع رە دیا تا هف دنز هالع وا تواوا هرزوا قاقن هب یداه راب ره

 هکن وج هیداه بواوب تصرف عید سد ی دسانالدق اغوا كلا یداه

 ران ییالک هلکعد هلوا نیما ندو دین یدعا دتا لتفیاخ وا كنا نس

 كنداه ب و دا تراعر هنفوعح هقناس تمدخ نکل یدر دتا لرعجد

 لاوما فارسا ییدهم راب ره ب ولوا حصانرزو یدرولک رراو هنس وق

 هرزوا ا هنساوه دساا بول یدردبا چ ندلاغتشا هىھالمو

 یودتا عج كروصن بوياق هبحر هدرا ه رخ نوڪر هرکص ىدا

 نالوا داخ سد یدلوا قرسو فلت ةص رع هدەليلق ندم ناوارف لاوما

 یسر 5 دنا بو وڌ هنهاکشب کن هفیلخ نی رلحاتفم كره رح هب راحوا

 رادةمر هبیدهم نازا دعب یدد ردلکد حاتح هدیلک و لفق نارخ نایلوا

 شتلازو هزلا دی.ع نهر وعم هللادبع وبا یدلبا كرزار فارسا تولکهابتنا

 توف ا زول هدتاور صعب و قلا ناسعط زو هکر د رل يضع هرکس

 زوب و دعا رد هدنسهنس زول یدلرم یدئلوا 55 هد رگ راقم بولوا

 ی رشعح ییغواو علخ ن ددهع تالو یتوراه ی ردارب یداه هد شی

 یسههنرب نداما یدلبا لاما نوراه تودنا تع رع هککا دهعللو

 هةوا 0 دا ز بم هنف رط دیش 5 كلارزح و دلاو رلیدلبا عابتا جد

 ن دغر دلوا یریکفرط كلدیشر د رتعح یدلوا 0 داداضر هصوصح و

 تورک ھل روصح كن هعیاح نوراه ك 5 هداناوبیدتا سدح یا یدهم

 نوراها هکبدید توقاي هللا نیکورهق هعفداج اهر اک ایدهم یدرولواقارا

 لب نوراه تاهیه تاهیه هل وا قح یسان ور كن دهم کیفی ول كط

 نیعءهرلهولظمو مردیا مارکا هع راقا هسرولوا هلب وارکآ نیمْواارعمااب هللاو

 ی داه هدکدد مردنا حب وزت یع راریق هکب رالغوا كنسو مر ولوا

 نوعا كعا سو ییتسد لر هفیلخ دیشر یدد ردو ید رعطندنسع

 كنید کا هرزوا تګ هل هل ای دنکټب ور ودنا اهدکد اک هثنار ا

 صاو یدد AS كلکوک نوریک ه هنب ځو رابدرب و راند كی « ا

 راد دروتک هنن رب نس هلجر هرب و ۰ دیسر فص كعك ام حارخ یدتا



( ۹۶ ) 
 ىلقا كنارح مکح ه دبا هزمس ن وحما كنو نکیدروتک شاد كتوغاطر اکب

ESLهروب نم هس ی دمر و هبحرب هرلفب رح بوید ردکعا عط  

 نان ههادبع ن د نب سنوپن عیب رلامساةلاوبا هدش ه داور و
 نافع نب ناه۶ ب ول وا ناڪ عا كن هورف با ی دلاوا ت وف هورف

 بوباوبا بولوایجاح روصنلارفعجوب| عب ر ردیسولدازآ كن رلترضح
 یدیا راو یداقعاویلبم هبن رعلاک هب و دنکی دندیارب زو هرکصن دین ایلولا
 نینولارعماا عید هدک دید هلید هسا هل كتجاح ن دناک | روصنم نوکر

 تبح هي هیر ب روصن» یدید م ر دا اجر یزرکهرویب تبح هلضفغوا
 یثعاوب كتبحم نکلرد هلب وا منع ر كجويد ردلكد ه دنا كمدا كعا

 هدرکفیدروسدایع كموس ىا نامه ردتمر و دا هکعا دیهع

 كنا ر دبا تب هرس لوا مرجالف زس ر روی ناسحاو ماسعنا هب ودنک

 تولواسکءنم جد هک سس باق هاا كع د:اروھظ تبع ندنفرط

 اا الا دک ا تبحر ارج ندنیفرط زسروس ینا ید زس یرورض

 عیقشتعاغ-ش ب ولو! یکی ارج كن ایبص هدزکنا یعارج كلا قوا
 هدا ٽعاقش نايعلوا در ناب رع میغش ی دید رولوایک یتعاشش كنابرع

 تعجایهاک !نیتساردراو « دن اکلخ نیا لییصت بواوا لثمر رونلوا برض
 نوکرب هلجزا ر دشمک یئارظو فئاط) قوح هلبا روصنمكعب ر نوسایق
 كن اد عی ر یدرواوا ابیز هن اند هس! وا تومرک | هکید,داک | روصنء

 زکید رو سولج هی الاودنسهوب رس هسلواتومار زرد هل.اتومیعلاس ز

 هلباقمالوایردپ فورعهرب هع ر هکر د و یع(یدلوا ماسدروصنم ه دک دید
 ا  دنسلحم ار وصتم هتک ر ندرایعأسه نوکرب یدروتاوا نعط

 هدنروض> كننن-ولاریماک | عب ریدروقوا تجر بودیا دان قوجقوچ
 كسرو ذعم هدک ز وسو نسیع"اه كحوود نسردیا دارب دا یکی ردب

 روصنم بولواضراع تلاع هعیب ر هدکدید ر دلکد كمولعم یتی ابابا ز
 هلءا تاودو رع كد هروک ذم خیرات هرزوا هجو ل وا عر ی دلیا كی

 نوراه هکر رد ییک یداواتوف هرکصتدقدلوا هتسح نوکر کس بوروسرع

 ندرازو مدعم ندننوف ی دلتا مس یایداه ن دنش دلوایلیم هنف رط

 نب هي وه هه دیبعوبا هنب رر و شهر و یتبصنء تباډح هن بو ديا لزع
 ی دج كروب نه ی دیش دیا رب زو یبیاربطلا یر شالا راسب هللا دیبع



۳ 
 هنفرط یداه هدن احرج هلا ءاخو تبصق یکرت رصد ب ونود هدادس#ب

 نوعا یداه یردارتوداراهظا ینافو كند هم ه دعب ی دانا لاسرا

 بلط نی رلبجاوم هتشذک بوقلاق هغانا قلخ رکسعیدرب ولآ تعین دقلخ

 هراشتسا ه دناب یرادن ك6 وب ین یکمر یایحم هلبا عج ر نارربخ رلیدتیا

 جاقسق یب رشم كنداه ی بوزاو میر هدکدتا توعد نوجا
 هلا لّزیم ه دقدلوا لصاو هی داه تفالخربخ ی دمراو هلکپ یغیدلوا

 هرکص ب وا وا لانضغ هع ر ندادتاو ی دشرا هدادغب ه دنوک ی رکی

 ه یکمرب یایح و ی دلبد ییازرا نس هېر ترازو هب و 39 ی دا ومع

 ل وغشم هلکمروک تب روما ل د.شر هرزوا یییدلوا وریدلوا هکیدستا ها

 ن دندالوا بلطا! دبع ن ثراع بویلشاب هغءارانس هفت اطهقدانزو هلوا

 كب وقعد یدلنالتق یرافدنز هڪ یلاثما نیطع نی لعو لصفلان بوععب

 بوناوا فر و هلکعافارمعا یتغیدلوالماح ندنرد, یزق هرکصندنات

 ىلع ن نسا ن نسا ن ىلع ن نيسح هد هرو نح هنس ی داوا توف

 ه ودنکرل هوه کر ندا رغ بو دا ج ورخ هد هشدم بااط یان

 ردارب وی یردار و هلن اد. ن سیردا ندندالوا نسحرایدتنا تعیاتع

 تولوایوبندص-هیراو ام كرانوب رل دا هلد هلکنا دمم ن نسحیرا هداز

 هنگ رب ندهنبدم لها نکل یدتا ورد هب ودنکق لخ نیسح تولوا

 6 هللا دبع نر علا دبع ی رع یسلا و هندم و ی دعا تعباتم 6١

 یدلرق مدآ هح ن دیفرط بو دیا كنج تاعفدلاب هلکنا باطلا نا

 ی دتا مارآو ثکم كد هنتقو محو لاګرا هبهکم هلا یعاېنا نیسح هرکص

 هلرلا هرکصذدسوء بوراو یدابا لاسرا رکسع هی رزوا كرنا یولهسب

 رک ذلاقباس ندنرلج | رایدت |لتق هل هسوک هنر ندنعابتایینس> و هب رام

 ردکج هلکییصت هدیغاشا یدعارارف هب هیع رفا ن دناو هرصم سا ردا

 هدادغب هليا ناماو روهظ هدنتفو دیشر بودبا رارف هلید ېګ ی ردارپ و

 كد هتفیدلوا لوتفم ن دنح و رخ كسح ی دلوا ت وذ هدسح بولک

 هه در یدیا مدا ىح“ تباغ ر دشعا رور نوکر کس نواو یاد وط

 نس هلجیدر و نوتا ك قرف اک | ی دهم بولک هن روضح كندهم

 یکلموکه دنس هقرا ه دقدعيج نددادغب بو دا لذب هنب راقاو بابحا

 هک ان وک هدنراکدرونک ه یدهم بوسک شاب یدنلو هلبا لروکر بوللوا



(SD 
 ودنا لاس را راباکیراکش هن درا كلازغرب هکر بد یک ردشملوا فالتخا

 كنب دهه راب درک یر د یخ درلکب وکی درکه راز هبارخ رب كنک نک ر اوق یدنک
 بیس بولب رق کوک هقرا كنب دھم ٥ دکد رم تک بویعلوا طط یاد

 ولره ز رپ بونا سی هب راج یربغرب یسب رب كنه راج هکر رد یهک یدلوایتوم
 تور وک ینا ی دهم نک رروتک مداخ یدردنوکدو صار دوخاب نو

 داد رف هپ راجیدلوا یتومببسو یدلیالکا ی دنک ب ولا یبش یکودروتک
 مدلوا لتوم ببس م درد نوسلاق کلا اکب قس نب ه ان موم اریءااو بودیا

 رصق یسودنک اب وک هکیدروک ه دنسا ور مدعم ند رلوا ت وف یدربد

 بو روط فیرحر, هدنس وق ل رصقو رروتوا هدرصق یرلکدید|ساا
 هلءااهنم شحواو * هلها دا صعلا اذهب ىت کھ یدوقوایرعشوب

 هیساعرق ىلا كلمو * تع# دعب نم موعلا دیع راصو * هل زانمو

 # دل الج تالوعم لیلب ی دان #* هثدحو هرکذالا قو * هادانج

 یداه) هش ر ی دلوا ت وف ندعار و رم نوک نوا هد

 ىشرقلا هللا دبع رفعج ىا روصتلا نب د یدهلا نن ( یسوم دوب
 بولوا هب راج هیت اع مان نارریخ یس هدلاو رد هفیلخ ىج درد یعساهلا
 یکساو یسع بولوا یالک یر هللایمت اخشقن ردس ه دلاو ځد كدیشر
 مانیسع ما یدبا یگ یسوم بولوا یرالغوا مانیسومو هللا دنعو رقعحو

 بولوایر زو نامز زار سنو نب عب ر ادعا ر دشا جوزت نومآمییرق

 فسوب وبا یسضاق هد رغ بن اج یدل وا عب ر ن لضف یجاح هرکص
 راد یع+>خا نجرلا دبع ندعس «دیقرش بناج و مهاربا ن ب وقعد

 زوډ نکنا « دنشاب یکیا یرکب و داوت هدنرهشیر ه دنس هنس ی دب قرفزوب

 جواو هنتسرب بو دیا سولج هنیدنسم تفالخ هدنمرح ز وقط شہلا
 توف هد دانا شاع ن دنفصانم ككل خالا عید شک روف ا

 بیداو جد ولت ضا مسج ولی ول نوزوا ی دنلوا نفد ه دنا بولوا
 نکل ی دیا ولتیهو یبحاص تماهشو توطس بولوا مدآرداق هءالکو

 تعشح ی دیا یبحاص توربج و ظو لثام هلو وهلو هنلایعتسا تارکسم
 توف حورشم هجورب ی دهم یدزبهراف راج بویمروتک هنب رب یفالخ
 كن ايح هراشاسالا دعب هلبا بجامحا عب رو دلاخ نب ىح دیشر قحلوا
 هلایعابنا ودنک و ی دتغاط بور و یبحاوم لرکسع هرزوا ی دیداوص
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 بوتعب بورد مردیک هتیالو ن الف نب یولع ید د تیک نسرلید هی
 یدردنوکب وشوق جد مدآ یکیا هنا بور و قلجرخو طاسب و تآاکا
 یدهم ی دا مالعا هنفرط ی دهم ریمطقو رقن ینا رجام هب راج د وهعم
 ی دتا سح ۰ دلخر و ی دنروتک ی یواع بودا نیت مدآ لاحرد

 یصوصخ ےک دتا ما اکس بودا توعد هن ر وضح ی وتءب كلذ دمد

 هناح بول وف هعاب یکل اید ءا لک یدیدیعن هدکدد یک درو کە رب

 دان ظ الغناما بود مدت التفییولع نوقعا دک دید هلا داعسق هما و

 هل ب و رافیح ن د- سدح نی واع ی دتا رھا ی دهم سد یدلبا

 ی وقر, ینا یدلب ارعا یدهم سپیدلوا توهبم بروک بوق رابدروتک
 ه دنشا كدب وق لوا هکردا لقن بوتهیرلیدتکرپ یب زغا ب وي وق هنګا
 ی دلوا نم روک مرازوک و مدلوا یکم اهب بوبازوا قوج ,لافص جاص

 هلا ےل سو تیح هندنمۇلاریما بورا > یب ٠ ن دهد ده تدم

 نوسلبا تجر هب یدهم هللا م دليا تیحت هنب رزوا ی دهم ه دنرکدید
 هللا هجر یدلوا توف جدلوا مدلیا ن هب رزوا یداه هرکصرلبډ د

 یدعس ممد ۰ دک دتا ملسو تر هنن رژوآ د شر هرکص رابدید هيلع

 ی اوحا ناک عاب نیم قلا رمااب هکمدید سن رابدید ر د دیشر هتیلخ

 قالطا ینب یدلوا یعا مرازوکو ی راط فعض لاک هعدوحو زکیدروک

 مديد م ردنک هب هکم یدد لوا هناور كسر سا هلګهن مدتا احر ودد هلبا

 یدلوا توف ندمک نامزقوج بولک هب هکمهدعب یدرب ونذاویدتیکراو
 یدهم هدهرو نم هنس بولوا لح اد یس هنس یدو شعازوډ هدعب هللا هجر

 هدهرمصب و دادغإ ویدلبا لاسراهلاحرج هلبارکسع میظعییداهییغوا

 یدهمو یدلوا قاوک ارق یکه کک ابد ب ودار وهظ لاع سوای و ےظء

 ه دنروضح هفیلخ ب ووا ذخا مدآ هنر ند هقدانز « دکلام فارطا

 یدلیق عیسوت یمارحدحص-* یدهم ه د هروب زه هن سو یدلروا یرلنوی
 هر زج هلبا یرلغبا دمع صقن یسهفناط مور ه دنناضمر نکس شکاازوپ

 شا ز ویرلیدلاتینعو رسا رفاو ب وردنوڪ ولن آرا دقمرب یسلاو
 لیغوا امدعم یدلوا ت وف « دلح مان نادنسام یدهس ه دنناضهر زوفط

 راضحا یا ن د دادفب ید هلکہجا تباحا یدتا توعد ییداه

 ه دنوم باس یدلوا ت ود « دنلوصو هل ادنسام ی دقیح هلبا ی دص



ELD 
 هل وب لوصو هلع لوادر نکل یدلوا هطاصم هلبا دیشر هرزوا كمر و

 رسا سار ك شب ب وک ندحاقرفاک كب ترد یا هدرلکتج نالوا

 شحركب یرکب هلبا یطا سو و یدلروا یب و لر ا كی یکیاو یدنلا
 ندمهردنوا هدودروا بوئاوا مشذنوب وق و رغص سآر كيزوب و مانتغا

 عیب همهردرب حلق یمرکب و خ رز هناصقت ندمهرد یعرکب و رطاق هناصقت
 ةنط:طشتفطا » ردنعدهصفح یانناو مهدصوصخوب یدنلوا

 اهر امو * اهروس لذلا ىسنك | ىح قلا اهیلا × ادنسم م ورا

 قلا شا زو « اهرودق لغت ب راو اهن رج * اهکولم كتا تح

 یالوا لخاد هدادغب هلبا ماشنحا مظع بولک ندارغ دیشر ه دنمرحم

 هتس ید راررونک ب ونک و ن راه, رج هدالا هکس هلن یس هرفک مور

 برقت هبیدهم بوتعب وب یدلبارهقیدوادن بوقعی یدهم ه د هرول نه
 یهنندنارکنم ییدهمبولوا هرزوا دنب و عناد یدلوا یرب زو بودا

 ںوقعل كنععد ردش٤د ارش ضل قح یدردنا بیغرت هدادو لدعو

 ي رونایدهمو * مشنلاةطاهصلا لف لقاو ۶ اباجدواد نا
 تودنا قافتورغع ی ردنا یداعاو داسح یدیشعا ضف وفناکا عو

 بلح یبلق ك[ هقیلخ تواک بوععل هش نکل ی درد كانضغ ی ید-ھم

 ب واوا لخاد هت اع كن دهم ن وکر تمقاع یدردنالصع یتساضرو

 رد ایتغت بوروتواه راج لاج یرپ رب و شلوا بیترت مزب یناعرب هکیدروک
 ساحو نینمیاارمما اب ۰ دک دید لدروک هڪ یزم ا هب وتع یدهمردنا

 كنايشا ن انل و ه دمز وب ی دعا ی دد ر دقو مکیدروک یشربالعا 1

 روتکهش رب ینا ردک رک سیا فیلکت یشراکس نکل ن وسلوا كنس نسهلج

 همتا یحو بوو وق هعشاب یکلاو هلیاداب مف ههللا هککجشدا لاثتما هع رحاو

 یدنا ما یدهم س ی د ر وتکه نب ر نس هلج بوععپ یدید جادا

 رلیدتلبا هنسهناخ كب وب جد مهرد كی زویه هلو ین هب راجو ییا شالوا
 ن نسح ی واعلوا هک وب رهاط نسهدالتف یناراو یواعرب هدنوشهکندیدو

 یدنروتک ی یولع لواو یدراوهنس هناخ بوید معن بوق ل رک قلوا یارب

 یولعیدا هدندرا هدر هدنسلم یخد هب راج کو دتا ناسحا كندهم

 ارهنلا ةمطاف یراهءرکم هع رک سو هيلع هللا یلص ها لوسر نب هب وعما
 ےک لتق هللاوال ه دکدبد نسمردا لتف هاگ ی هل و  ن ا ن دند الوا
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 لخاد یسهنس ترد شقا زوب هدعب رد شعار وهظ یس هلیلج رانا قوچ
 یی وا مدعم هنسرپ دوخا ه دئرد شعلا رو نمد هدهروب نه دات تولوا

 مانراهب ون هدخلب بولوا یسوحكمرب یردپ توف رب ز ولا كمرب نب دلاخ
 راثلوا بابت رهشهلبا یهدخهدکشنا یلغواو ی د: ڪک تمدخ هیهدکشاا

 مولعم یندداوانالسم بواوا مدآ ردقلا لیلح هدنسارا یو كمرب ید ا

 هی یناسارخا سویا ادعا ںولوا قرش هلام السا فرش دلاخ یلغواردلک د

 هسساعتاود تماقا یدلبا ما رسا هدراشدا مظع یا بودیا برق

 هدیه ذلا جونم ی دوعسء رد | روهظ یس هلیاج تامدخ هدنصوصخ

 هکیدیا هدهبن مر, یاهو ړعو سأب تدشو یأر تدوج كدلاخ هکر ید
 روقوو نر زریآر ی ردڈم « دیازارحا یی هیتر لوا هسک رب ندندالوا
 تیافک ىح نی رفعج ه دستهازو اع“ یک نب لضف « دنباب شاادو لع

 لسوبا ی دم هلوا ردقدااخء درلبا و هنن نکیا سصع دی رف هدتحاصفو

 دز نالوا لماع « دتفرط ناور « دنیفارع ییییاطاا بیش نب هبطعق

 هلي ځد ی دااخ هدکد تا لاسرا هب هب را هلءایرارقا | هره ن و رعنا

 هدنرزوا عطس هلبادلاخ ه طف رلبدنوق هب وکر هدلوپ یدلبا لاسرا

 راب كولب رلناویح یشحو راسو كيکرابدروکی د رارپ ماعط ب وروتوا
 لدا ما هی هبطعدلاخ نامه رلبدشلع» هبت مہ ک۰ ک دنا كل رکسع بواک

 ندد ر زارب هبطت ید د ردي د و رلئوساوا ا هکنح رک ع

 یدشرا نشد بقع ردویدلرضاح رکسع بودا لع هلبا یار كتا هرکص

 لاب ب وشد ربا هلفغلا ىلع نعشد هسلوا سرددم نیب رودیآر كدلاخرکا
 ناسقط دلاخ کارد ه دقشهد جی راترک اسع نای دا رار واوا كاله

 هد ه رول نه هو ردشهروحرع سن شعب ب ودنا دلوت هدنسهتس

 لاله لاخ *هدانفامدآ قوح ندام تاق یدلواهار ور هع رش چ یدهء

 ناسعط ید شر لغوا ی دهم هدشد شااازوب ویدود+ و کر احاننیفلوا

 بوح ا لاسرا هن رارزوا هفناص هلبا مدآ فن چوا ناسقط زوییدپ كب شب

 فراصم مهردكي هرک كيریرکب و نوتلا یللازویترد ك جوا شعب زوب

 هدخاب هبنط:طسق هليا رگسسع لوا ن وراه ی در و هنوراهنوجا هب رفس
 یلارق ل وبن اتسا هسطع یتروع كنویلا تقولوا ی دراو كد هن راکاب رد
 راند ك شعب هنسرهب یا ہ دنرع هلفلوا رغص زونه یبغوا بولوا

 ( یر ۱
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 باودو قارراو لاومانال وا هد هعلق هللا بوتان یار هدقدلوا سوي أم

 قوق اک مردیک هن زوب لوک هتشا هرکصندک دتا قارحا یییشاومو

 صاوخو یلایعو یرانروع یدنآ هشنآ یب ودنکب وید نوساکندیا دارم
 رلیدل وا لاله بوربجا رهز هنلایعو و دنکهکر ید ییکر بدل هلی یعابتا
 ۱3 شلوا با و بارخرسارسرایدروک بوربک هی هعاق مالسا یکسع
 دادزا كنيعالم نالوا هرزوا دافتعا هب ودنک ی کاله هلا تی و كنسخ

 یس هفن اط هضیبم نالوا هدرهنلا ءاروام ی دل وا ببس هنن رانایغطو لالض

 یس هفن اط مور هد هروب نه ةه راردیا افخا نکل بولوا ندنرادقتعم كنا
 لاصبا ترضم قوج همالسا لها ب وااص نقآ هنسسحا!ونو شعر

 مالسلادبع هدهرود نه هنس بولوا لخاد یس هنس کا ش هلازوب هدعب رلیدتا

 بودنا ج ورخ هد هر زج امدقم یدناوا لت یبراطنا ی رک سلا مش ھن ا

 شف م رهن نب رارکسعرس كنیدھم ارارکو لیصحت تردقو توق ےظع

 هنس ی دلنا لتق ه دنن رمق یدورورلا حاون بیش ینا تبقاع ی دیا

 بودا ازغ هن راد مور هلبا مدا كی لاک ES نٍ نسح هدهرو! نه

 یلساا دیسا نب ردب ویداک بولو دالاسو یدلبا بب رخت یکلا عینی دارغوا
 زوي ه دعب یدملا ذخا رلتتعو حز دعا تودنا ارغ ن دنس هیحات العیلاو

 ها دو ا جن یدنهم هدهرول نح هنس بواوالخاد یسهتس ۶چ وا شعلا

 بصن رکصرس یدیشرللغوا ه رزواو مجرکسع هرات یب ندراد

 ییدهلغوا هدادخ هدانا لوا یدلبا عیش هل>ح رم جاقرب نددادغب و

 نیدلاخرلب دنا هل بجاحلا عب رو هبط ن نسح ردشعا بص) ماش ۳

 یدهم ی دبا یتیما لزنو تاک ی یلغوا بولوا یر زو ل دیشر كمر
 هتعلکا ماش بولود ندنآ یدراو ل د هني رادنب رد مود ات هلا دیشر یلغوا

 لخاد هند یادعا كلام نوراه ی دلق ترا ز ىس دعما تد و رور

 یدلیف یزور لاوما هاهنیب و رسم تاحوتف قوج اک ایلاعت قح بولوا
 هتفرط ی دهم یکمرب نب نایلس هلبا یربخ هدژم بو دیا تعجارم « دعب
 یدلیا ناسحا هل رج یاناطع بو دیا مارک | اک | ی دهم رایدلبا لاسرا

 نر اتالو هنیمراو ن اجب رذآو برغم اک | یردپ هدک داک ندازغوب نوراه

 یازغ لوا نوراه یدلبا بصذ بناک هشت اب یدلاخ نب یو قازرا

 ه درلکنج وب ثکعرب ندناخبولوا لصاو هنلحاس - تطنطسق جیم ات هدارغ
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 هدنسهتس ز وقط شعلا زوو رانا هکرلیدلبا ت ی رهش ماندب راب هدراد لوا
 ركسعرس عملا باهشن كالا دبع هت ژرزوا توثلوا نییعت هرفسو

 هلبا شب وروپ « دنسهنس شقلا زوب هرمصاحا دعب یدب راب بوراو یدیا
 هر هنط رو مظع ۰ دا رد نک رولک بوئدرلب دلنا ذیخا تع وحو 2

 ض مره دنر غا كنعاخرکسع هدانا لوا بودا ثکمرادقمرب هلکلک تسار
 سرو هدعب یدلوا توف مدآ ردق كب ن دض رم لوا بودا روهظ

 بودیا روهط هنطرفدیدشرب« دنرللوصو هلحرب ماتنارج رح ه دنلحاس

 رس یدو صال هبم زا ن دراو یدتل هراب یسهلج هل ره
 جارخا ندشی رف رفدودر هفیقثءالو یهیا نداب زلآ یدهم هد هود نه

 یدلبا عرب نس هوسک كنهمرکم ءهبعک بودنا چ یسودنک و یدلبا

 فوخ ندنمادهنا نوکرب ردنارک یس هوسک كةب رش تس هکملها ار ز

 مرد كب هرک ك زونوا هس هل ندقارع یدیا راشع | داراوید زردیا

 راند ك زوکنا ندنع و رانید كم زویحوا جد ندرصم یدیشمروتک ,

 هعلخ و یدلبا ماعلاو ل ذی هیارعف هنس ل وا نس هلج ككلاواون ید

 راسو هدناو عیسوت یهللا ل وسر دعسءو یدایا سالا ناتفق كيب ىللا
 یهعرکم *.عک و یدلق مدهن ر هروصعم هيما  نالوا هد دحابسع

 یرات رموح سنا ن كلام هدناب قعاب هرزوا ی زرطرمب ز نیا بودا مده

 نس ر دیا یقاج وا وا ی نوا ربا هدک دن | هراشتسا هلا

 هب دیک مع ا لوبق نی راقب رش یر هلبا یرلهروب عنعوبد
 تخ . رارناسو ت كتسلهاویدرب ورارامت هدقارع هراناو نییعت ی کب ؛مدازویشب

 ندءرصب نايل نی دو ی دلی ر رقمو اشا ۳ نالوا مطق
 لخاد یسهنتسرب شعلا ز وب هدعب ر دمر وتکراق نوما یدهم هی هکم
 لرارک ع ےظع مسم ن د ذاعم یسلاو ناسارخ هد هرو نم *؟هنس بواوا

 لند یدا یش را دیعس ه دنس همدعم ل ركع هکیدتک هن ر زوا علقم

 یتاعف هت راقدنخ كت هعلق رلیدراو هعنقم ه دهاتسا مزه بوزو

 ترشاب هب هرص ع یاد ی را دیس نیاسلا ش اج *دمدقم بور و

 هرصاع ید د ما ه یُسرخ ییلخوا ب وروط هد ور ڪڪ ذاعمو

 كی ز وتو! بودیا ناینسا یعاب"اولرمک ن دعنقم یهالا تبقاع ب ولوا دتء

 ندنایحماس ید مدا یرادعم كم یکا هدشناب یدهح هرشط مدار عن



( ۸1 ) 
 هللا ی دراب وس هراهسوک نالوا يغب ك نکل ب ودنا تبهولا یاوعد

 ترمصح ه دء! ی د رک هنئروص كنا نودا قلخ فدا ت سخ لاسع

 ن وجا یدنک هدعب هنتروص كلسهوبال رەد ا لاعتنا ه دعب هننروص كحوت

 کا هی قوح ن دنراقجا كقلخ ی د رد یدرمکدننروص لعساه

 راردب | ه دج هزوءلع لوا هديب و هدقارا بودبا داع هپ هلطاب بذاکاوب

 تیعج رفاو رلنوب ی دزردا ادنوید هليا تناعا هزب مشاه هدنراکنحو
 رلیدلبا نصح ه را هعلق ه د رسو ماستس ه دنرابوک شک بو دبا ادب

 كنسدفناط كاراو یموق دفصو ر وهظ ید یسهفلاطهضسم ه دارا و

 یدصت هناراغ نفازراو لاوعا كمالسا لها ب ولوا نيعم هرلنا یسهرثک

 ندو هيلع هللا یلص هللا لوسر یلسوبا اشاح موش موق لوا رلیدلبا

 ناسارخ بودا عمج هدننالو شک ی د زرد داقتعا هرزوا قلوا لضفا

 توف دج ه دااود رل دزو یرلناوا ه رزوا هلتاعم هلراودنک ندنسا ما

 یدهع هد هر ول نه هنس یدلوا ثعاب هلو ت وق كرلنا د یسلوا

 هلبا یوق هتاصنالوا ه دلراد مور هلبا رک-ع كولب رب یسابع یسهجوع
 ید یسج هخرح رکسع ل وا فیصولا نسح ی دانا لاسرا هکنح

 حد رلتبالو رفاو بوراو ساب یدلبا عیش یتسهجوع هسفن یدهمو
 هر هسی ر ندعالسا لها یدلبا عوجر هلبا تعالس بولآ رربساو راتیتغو
 بولوا لخاد یسهتس شا زوپ ه دعب.داهالف یدعشرا تیبصمو تفآ

 نافسود نالوا ف و رع-وید مز ه دشالو ناسارخ هد « رول ننس

 ردار كنهدنازنا نعم یدلوامج مدآرذاو هنشاب ب ودا ج ورخ میهارب

 یتسود:کحو ناشی رپ نشیعءج بوراو هنن رزوا كلا د نهن د رب یسهداز

 هل ځد ی رلتیعتم كنعابتا ی دابا لاسرا هتفرط یدهم بودار سا

 بو ردن افقر ور هر ه ود ه دنراکداک نیه هب هفاصرو ر د راشم و ارب سا

 یرروک نر هثحو لنق نس هلج ی دهم « دن راک دلک ه رهش هللا لاحلوا

 نسف یسومن یسع ارحو اهررک هد درو نم 2 یدابا باص هنن رزوا

 هدا یک ودتیاملخ یودنکو ید هيج هرم بودا ملخ ن دکل دهعلو

 باز بور, و مهرد كب هرک كي نوا هروب نم هد هلباقمو یدهمیدلبا مالعا
 روسحو مولم یسنع بودیا نیبعآ صاخ یرالحت ضعب هدنرادد رکسکو
 بوراو ید عا لاسرا رکسع رادتمر هدنه امدتم ی دهم یدلاق



 ( رم )
 هده رخ یدلوار داصندملف ےب زوسوب هکنوح هع رز هکل یدلوافقاو

 كی زویشب بوبد نوار و هسر واو! ید قح هیااق جا یرغ ندنوب

 هک,دلوا نک اسهرزواان رخ :داح لو ا هکآ وار, دشا ےل «قم رح ما یه

 ردشلوا ف ورعد ويد نينه ا ريما فی طعم ل زد « دج قإ 1 لح لوا
 قحلوا ت وف روصنم یردپ هکردثاوا هرزوا هجووب یصوصخ قعب

 هیدهم یدلبا هسا یدت بوح ا عج یسابعل ان و مساهیبدوجو عید

 یرربخ و هل. | رانه یسوادازا ل روصنم ن یدهم ن یسومو یدربدتنا تعب

 یبضقویلسو هيلع هللا یلصهللا لوسر "هدر بودیالاسرا هنفرط یدهم

 هرم ه ددادغډ یدهم هدناوصو ربخ ی دردنوڪ جد یفالخ ماخو

 فارطاراسو رایدتاتعی ندودنک ق اخ هلاب و یدوقوا هبطخ بوقیچ
 یدعا تقلا هسوکر ب بودا لوق قتفالخذبطاق نيسم نالوا هدکلاع

 یدیا راه رز وا تدوء هپ ودنکی اخ بولوا مدآ بولغلا بوب عید ممار ز
 هدنادنز یدهم ه دهرول نه هنس بولوا لخاد یس هنس زوعط لا زود هدعب

 ییسادعام ندرلنلوایح كەس ؟ رب ه دنرزوا دوخالناق ندرلنلوا سوی

 a ی هللادع ی مهار نی نسحو دواد ن بوقع) یدلاواقالطا

 هنس ردراشعلوا قالطا تقولوا ید بلاط نا ن لع ن نحا نا

 ار زیدلبا بصا یلاو هناسارخ ید زب ن كاللادبع نوعوبا هد هرو نه

 ناوفصن هللا دبعو ی دیشلوا ت وف هبط نب دج یسلاو ناسارخ

 هنن رزوا هفوک ثادحا تاک دنکلا حاصن قعساو هر هنن ده یییعحجحا

 ة الصو یضاق هب هفوک یکی شو هن رزوا هفوک حارخ یاس وم ن تباثو
 یهزج ن هراع هنن رزوا هرصب ثادحاو ی ودان كاللا دبع ههرصبلا

 زاوها روکو سراف روکو هلجد ر وکو یتسا نب هللا دیبع هبهرصب ءاضقو

 نرش هیدماع و جورناجر هنع و یورعن ماطب هنیدالب دنسو
 ه رصعو یکاخ ن دیز_ هبهیش رفاو یطاص ن لصف ه هر زرحو ی رذنلا

 نب دیج ه د ه رول نه هنسو یدلبا نییهلو بصن ینایلسن دح هرعخوبا
 ر وهظ فی رح ی راکدیدعنتع هدناسارخ هجدقم ن دنتافو ك

 قخا ندنسلاها ورم یدروناوا درس ےکح تولوا اطع یعماو یدلبا

 هننسوا كن ز وب بو ردان ز وب ر ن دنوتلا یدیآ روک ی زوکرب و ولب وب

 اشاح ما اس یدزرد عنة ودنک نوح ا كلا هیغروک یزوډ هکبدردروک
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 ىلع باذک افق اف یرالینا) نکر دیکب ولآ ی.ٌراج رایدرب و مهرد
 لسو هيلع هللا لیص هل لوسر نعډ یدد )اسو هيلع هللا ی ص هللا لو-سر

 رو نیت ودام جوا نانلوا رکذ طف ه دنصوصخ قاسم

 هدانز دق رش ثیدح ید یم ریدشپ راب سوق بودیا بذکف ب زوم
 در ورابدلر اغوب یرانحرکو ک هلج یدشا یا تالددعب مسا كعد یدتا

 مدارب نوکر, هکر دب ورح یدیا مدآ عطا فیرظ ی دما داب ینیدآ كلابغ
 هلن |یلبص هللا لوسروب و ی دروتک ج واہ ر بورک هثب ر وضح كندهم

 ندنلا یجولاب ی دهم كحوب د مدروتک هده هزس ردیج وا كلسو هيلع

 ف, رحیدرب و مهرد ك نوا هغد رحو یدروس هن رازوکو ید وابولا

 یلعو) سو هیلع ها یلص هللالوسر ەھ شالب هک د د یدهمهدک دنک تویح

 فی رح سلوا شمع | لوبقرک | نکلر هلوا شع ک هکرد]اقهدن ةردلکد روت

 قع رش لدن كمل سو هلع هللا لصهنلالوسر ه هقیلح ن هعلخ بوقی>هرشط

 هل الضیزب بودیاد اععا هن زوس ساک او رلب وس وید یدعیا لوق مدلبا ادها

 ییا كفيعضرک اردک اتناماهنالوا فرعطیب رشم كل ارب زراردباتمسد
 هیهث ا كب نوا ناسا كفب رح مرجالفرارد | تناعااک | هسرولوا ید لطاب

 هبهرصب هکر دلوقن«یدا مدآ یحاصقلخ نسح تیاغ یدهمو مدلآ روناص

 بولک ینارعارب « دانا لوایدهیح هرشط نوعا كعا تماما هقلخ هدک دلک

 هدبارحم یدهم هدک دید مهلا تسدبآ دن هلباربص رادقمرپ نینهولارمااد
 بو روتکریبکت هرکصندک دنا ما تس دبا ییارعالوا یدروطنامزرفاو

 راکش نوکرب هکر ردا فصو « دناب یسا سو دوج یدلبا ادا یزاست
 توروک ا ندقاریا هدکد شر هصک ب وشود ادج ندنعابتا هدنهاک
 رارروت وا ه دنحما هلوقر هللا یئروعرب مداری ر هکدروک ی دراو هف رط لوا

 یسنرا یدلوا رفاسم « دنا هعک لواویدنیا ندنتآ تورو مالسیدهم
 بويعو دغاک هزا فی رش طخ هنب رزوا یدتسا دغاک هجراب رب ندفب رح

 نکرد ع هزاب ناسحا د3ا كب یا هلباروک هثب رزوا نایت هحراب رب

 لكنهعیلخ ینو و ی دری و هنلا رب ب وزا ها كس ز ویشي بودا طاع

 کت قو ب و روتک هعب ر ییدعقر رب یدید روتک هعب ر نالوا یجاح

 كن هفیلخ بورا و هر بح عب ر هد ڪديد یدلبا لا سرا مدآر ولف قوش

 هنطاغ هد همقرر رح هقیلخ یدلبا لقن ییارحامو ی د رک هنر وضح
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 بولوا ت وف هد هوي رب ن دنض ره لا هسا نکیا مرګ هلبایب فرم

 هر یدهم ییغوا تو ییددعیحندد ادغبامدعمیدنلوا نف د هدالعم هربقم

 ترد سعا 6ر8ز دشا رل تحصن زاردو ل وط مهم اا باب زا

 یئادنرق رق كنب رجلا روصنم نب دب نم یدلوا هنسیکیایمرکب یتفالخو
 یس هدلاو لدی شر N یدهلا دج ندروصن تش یدرا

 رفهج رداس و ما یس هینک كناورا ی دلیا دلوت ر دیر د كن هدي ز نالوا

 ی هر طو یدلوا توف م دعم ند روصء هرزوا ینی.دنلوارک ذ هدالاب

 بوقب و یسیعو نایلس ن دنوناخ مان دم تش همطاف ن دندالوا هللا دیع

 ند هپ راج هیموررپ و رغصالا رفهج ن د هي راج هدرکر و یدالوا مان
 نکیا « دنشاب نوا ییغوار, مانساقو ر داوا یرالغوا مان نیکسلا اص

 ودد مساقلاما بوا وا هب راجر یس ٠ دلاو یدلوا تود هفت اک یر دب

 ردشلواخدیرمقر مان هلاع ندنوت اخر ندندالوا هیماون ردشلوا هفورعم

 زود یندالو رد هذیلخ نفخ وا ندهیساع (دع هلن. وبا یدهم )

 تولو,ءوقو هداح ماهم دوخا حدقاە ن هرخ الایداجلیدب یک

 سواح هتفالخ سم هدس هایدرکسیلازوب نکا « دشا یدازوتوا

 یداراوهطقضاس رب هدنزوکرب والیف قجر وق رعشا ولب وب نوزوا یدالبا
 ند هب شایع ی افلخ ت واوا م دا E ملحو م رکو حودعو یعس

 یصاق توراو راففانم ض»ب تح ردوب نا بارش بو رود ساع ادعا

 ویدربد زد د واخ قالءهزا وا لس هللا دبعن كرش

 باطخوید هنازلا ناب ب و د ر وتک هن ر وضح یک رش البا یرلعا قافت

 یدا ن وتاخر هماوقو هماوص مدلاو مب هعد هل وب نیم ولاربماا ه دک دتیا

 بودیا مست یضاق ه دک دید مردیا لتق نس قیدنزاب ه رکص ی دروب وید
 سلاح رانا رونا هللا تمالع لوا ر دراو یءالع كرلةیدنز نينقلاربماب

 هغثا نشا ی دهم كحوبد رارګا بارش هلبا هن افحو كج بوروق
 هلکنا ب ویلب نج رکو کی دهمو یدنک یدقیج یضاق بولاص

 هللا یر ر بو روجوا یراشوقو یدیا ل وغم هر لاک هقماخ وا

 ن ثايغ ن دنیث دحت نکر ریدشی راب نی راشوق هنب ن وکر, یدرردشی راب
 ںالوا یو رح ن دنرلترضح هر رهوا بولوا لخاد هنب روضح كلا ھارا

 ثیدح لواو دارا نقب رش تیدح ( رفاخوا لصاوا فخ قالا قسال)

 ما نوا هلابغ ی دتبا رها یدهء نیک.اهداب زید ینمالکح انجوا هک اب
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 > ی دل وا توف ر وصلا رفءح ولا نیس ولا ریما ه دنرور ره نوکیلا

 نسرک هلیا لعولبط ن دنرزوا یرکو ب نب را نسو یدتوط ق :کزید كنا
 هح وت الصا ا تلف ا ی ر و مهرد كب شباکب تقولوا

 هکندروک دقدراو هن روضح كن رد و ید:کح هناود بويعا دعداس

 هالغواو لصوم ه و دنک ب ولوا وفع شگکرلیح هدزم ن دنفرط روصنم

 كيب شب بوریدلوب یني رح دوهعم یح سپ یدل وا هیجو ناب رذآ
 هتفنادحا ه دلصوم یس هفناط دارکا هکر دشاواوب ببس یدرب و مهرد

 هلغْلوا رحاع ن دنسفد رانا یسوم بو دا بارخ یرالګ هو داسوو

 قالطا ندسح یدلاخ ی دلبا هرواشم هللا یماوخ هدصوصخ و روصنم

 ردقوب اک از روصتم هدنرک دتا باوصتسا نسع| نییسءهآ هتمدخوب و

 زلفکتعز اک | یس هلج ی دد رولوا هاوخربخ ها هزب ی د رب ك دليا روج

 وفع ندب ولط» لام هيم و توعد هن روض>ی دلاخ روصنم سپر دید
 یسک,ابودیابصا لاو هن اجب رذآیبابع یلغواو هلصومی ودنک بدنا

 ۱۳ ها لمومرلیدل وا راقو كو هشوف كر وصنع خاد
 نم دقروق هبن رلوا ندیلاورب الصا هکقد قروق هب" رر ند دلاخ رسریجو

 هدر رزوا هنب نکبا هرزوا ناسحاو ماعا هبن رعلاک ه زرع رب ره ی دیو
 كدنرکوا ندیک یرکوب وق ولعو ES هایګ ید اراو ینیهمطع

 سرافو زاوها ه دنرخاوا روص:ء هرا# ی دد م دنرک وا ند هزج ن, هراع

 روصنم ن دمردب « دنرلکدستا لاوسوید رد هنوک هنییصا ردشلوایسلاو

 نوحا كا ضارفسا مهرد كي زوي حوا هنفرط هرا عیب ه دک دتسا لام

 مب 19 یدرفاب ۱ هراع دادرا و یدتلنا لاسرا

 هسع زوب درب و ی در دنود هفرطندهجغاب نشان بوقاب هع زوډ
 زر دنا لاسرا هسرولوا نکع ۰ دیگیدتنا نضرع یتجاح كع رد یداقا

 ندمیدلوا نانضع هنس هنارورغء عضووپ نوفیح ن دنروصضحنیدید

 یا ماعلاب هراع هکمدروک 0 گی دلک هر هن اخ هلا لالو ام داشاب هککوس

 ءارادنیپ ها بولوالصاح ت یی :کمو تردق هک رد نامز دعد شعالاسرا

 م دلوب هرزوا دوهعم عض و هنب یهراع بوراو یدلبا لاسرا هلع ورکو

 كاك ابابزب هلبا نیج نيج بولوا لانبضغ م دمکیدتا هدافا یکدروتکی هجا
 راحاو ی دعا لوبق بوبد زها ۲ و رک ییدشا 7 درو دکار یم ینارص

 ند ها یذ .دزکس یللازوب یی هد هروپره هنس م دروتکه ع ردپ هني بول ها



 یر
 بس هنارع ندنرازو تلکەر ندلاخ تولاوا هکر ردا تباکحیدرارد

 لدلاخ بوباوبا هدنرورهیآجاقرب و هنو ندنتفالخروصتم هکردشلوا
 تكنکلاع سراف هروص بودا زاغا هم رفو ركه تامدعم حرط هدا لزرع

 ردلکد رداد 5 هسوک یرغ ند دااگ ین اغوب ی دلوا لث یروما

 دسراف روما ی دلاخ ر وصنم هلکعد ر دکر کتا لاسرا هف رطاوا نامه

 زور, زور بولاق زکملاب بوباوبا هدکدتا لاسرا ن وا كم رب و ماظن

 سرا یدلاخ هرکص ی دلوا هداهناب هترازو هیتر تبقاعو هدان ز ییالقتسا
 تقاعردشلوا بسیخد هکمر دتا هرداصمو ساحو لرد جد ن دش الو

 لالتخا هللا حراوخ روهظ یروما كالصوم هرزوا یی دنلوارکحذ هدالاب

 ه دعب یدلبا یشلاولصوعو قالطا یدناخ هر ورشلاب ر وصتم « دق دا وب

 بوراو ی دهم هد هرو! مه هنس ب واوا لخادیس هنس شب یا زوی
 ی دعا ان :ق دنخو روس هغ رارهش هرصب و هفوک و ی دلبا ان ی هقفار

 بو دبا میسقن مهردرمشب هتشاب مدآ ب ودا لیک هب لاها یا فراصم
 مهرد رد رد ندنر ره هدقدلوا مولعم ید دلوا مدآ رادقم هن هدرارهش مات

 رام *انیعلامموعاب » ر دشعددصوصخ و رعاشر یدردتا تیابح

 یسهفئاط مورهدهروب نت « انیمب رانابحو × انیفة سڄا مىق * اولا

 یلاللازوی ه دسعرابدلوا بااط هحص هللا روصنم هرزوا كمر و هب زج
 موسوم هلا یمسا دلخ ر وص: هدهروب نمادنس بولوالخادیژ هنسید و

 رصق وسراح ام دةم یدایالب وح هخرک یی وسراحو ا نی رصق نالوا

 ه داګ لوا كلو سراح هدک دروک ب واک یسےلبا كنلارق مور یدا هدنب د

 ورع ن ماشهویدردلاق بو دار أت هروسعتم نیکعا ضاّعا هتعیدلوا

 زوو هدعب یدتابصا لیلا ندبعم هنر و لزع ندشالو دنسیپ یافت

 ن دلصوم بکن یسوم هدهروب نه "هنس بولوا لخاد یس هنس کس للا

 تق ول وا دلاخ ی دل وا بوصنم كبر ندلاخ هش رب و لوزعم اب وضم

 هرک كيب چ وا ن دنا روصنم هحدقم ند زاوا هبجوتلصوم بولوا سوبحم
 سل یدید مردبا لتقف هسرعا ادا كد هلوکچ وا ب و دا بلط مهرد کا

 نجاع ن دنسادعامو كرادت هللا ضارفتسا ن دنابحای رادءمر كلام دلاخ

 یقلاوحا كن رد بوبارغوا هن رزوا یرک هددادغب یح یغوا یدلوا

 بولک هه رب یدیا شلوا بارطضاو تربحرح یی رغ كر ه دیارکفت
CODE SCN 
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GEN)وقت سا  

 صاو یدلبا لاسرا هاب رارزوا یسهفلاط كرک نالوا هرزوا ترمضم

 ند هبصق یللت یهوسنلق ل وار هیکه وسلق هزادنارشکبا قاخ هکیدتا

 یهباشم ید هشوپ رسو . ېدرارد هند نوګا یهباشمد یدرارزود
 جر اکو » یدلبوس یرعش وب همالد وبا هدصوصخوب ی دیا راو
 . ماه ىلع اهارت * سنالقلان نطصملا م امالا دازف * ةدا ز مامانم
 یسهنس ترد یللازودهدعب « سناربلاتالح دوهد ناد * اهناکلاحراا

 بولوا هناور هسدقلاتس و هماش روصتم ه د هروب نم هتس بواوا لخاد

 هددیش رفا هللارکسعكم للا یرفصینانب بلل ا ن هص قن ماخندب زی

 ان ییهعفارو ی دابا لاسرا هنن رارزوا ج راوخ ندیا لتف یبعهح نازک

 دصف ه 4 راع لرل ا روصنء هلد!یرلع | تعنام یسیلاها هقر هد ڪرتا

 یدابا قارحا ییدآ رفت شب هدد ج۵ بونا هقعاصر هد هکمو یدلیا

 یم یردپ رایضهب یدلوا ت وف دلجت نب بوباوبا هد هر ویزم ةن سو
 بواوا یار زو ل روصنم هرکص ن دکمر ن دلاخ ردشعد رددوواد

 بلهلانی بببحنب نايا بویاوباوب ه دنلصا یملوب لالقتسا هبت محلا
 مادقم ندا لاقتنا هسابعلاون تفالخویدر دا تباک هبهرفصییانبا
 نایلس هرکص یدیشل وا بنات هنکلاع سراف ضعإ ن دنفرط نايل ر وص م

 هلا دینش برضو هرداصم نلام هلجولزع بو وطن دن ایخرب لروصنم

 صیلخحن ندرهشت ب ویاوبا هدکد سا دارم كعا مهشت بو دیا برمط
 ی ویاوبا هرکصاد دلاخ بودنالتقی ایل-۰ دقدلوا هفیلخ هرکصیدیشع |

 هک دنچره ی دتبا تع زعهنانق بوب وط نتن ایخرب نامز دعب یدندیا رب زو
 یدرریدردیا لتقیدع هتنباقلخ هلو !لخاد هن روضح كروصم بویاوا

 هدولآ هلبا رس بویاوبا هکیدررید تح یدراقیج هلبا تمالس هن نکل
 ن داب لوا هک درک هن روصح لنده. ی دینعا هلرادت نهدر

 یح ید زلوا رداق هلتف ینا هفیلخ سب یدردا الط هنتسوا كنب رلشاو

 یدرردیا برض لثم وبد ېب ویا نه د بولوا روهشم سانلا نيب هداموب
 هلجو بیذعتو سح و لزع ین روص:» هدنح را چ وا یللا زوی تبقاع
 یسهنس ترد یللا زوی و یدل وا یس هدناف كنهد بو دا هرداصء نلام
 مان نا روم ن درهب رق كل زاوها یب ویاوبا ی دلوا توف نکیا هدسح

 یز وخ هليا تبس هنس هروک ناتسزوخو یناب روم بو دبا تبس هه رقرب
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 لق لارقو ازغ هالو لوا ماشه هرکص یدیشاوا لغوار ب ودا یرسق
 هذ رطرو هم ت ملا هلبا یسانایمالغآلوا ه.کدتا رسا یلایعو لهاو
 كن الغوا ,یدلبا لاسرا هن رافرطیلایعولها كل رشا هدهندم ید لوا

 روص ه ددرو نم هنس ردشلوا فو ردم ولد رمشالانا بواوا دع جا

 هنسسات كن هدهاصر نوا ی دهم لغوا هدکد اک ب ونود ن دن سارخ

 ات روسو قادن > تولوا هدن . ورش ب اح كدادعب هداصر یدمل | ترشابم

 ررد ی دهم رهن هک رایدتا ارجا رهنر و ح رط ناتسب رب و نادیمرب و
 یرار, ر ب و اغوح رکسع هدک اک ه,دادغبیدهم هک ردشاواوب بس هسا

 هنوخ یرلعا ثادحا هنتفر كرلتو روصت هللا یرللوا هرزوا قاغا هلا

 ٥ دک دعا :راساسا هد: اب ییفد كنه اغوب هللا یصاوخ ضعب ت وشود

 كولب یرکسعوب نس هک دید سالا ن هنا دع ن مذ ینهش كساعلاوش

 هدکحدت | نایصع ىس هقرفر کات هللا قد رفت ندر رب ب و دیا لولب

 راد همر نری ۶ ادا توا رھ شر و نک ا
 سب لوا را رقر هدداد-فب هلا دانجار اس ل دنکو ناکسا هدنا هلبارکسع

 هیسعب رو هب رضه و هیاع یرکس-ع بود ناسا یآروب روصنع
 ن ا عل زوت هب هل ع بنا رو قو ر 2 هنر هقرف هن اسارخو

 تب رقتوب تو دا ناکسا هدنا هللا یس هعطص دف رفرب لرکسعیی یدهمو اش

 قهداز نب نعد هد هرو نم هنس یدلوا لصاح ماظعا هتتلود راد هلا
 نادک دابا لوزعم ن دنع یاروصتم ریدلبالتف ج راوخ ضعه دن اتسم

 ما یک وا لاو مدح ه دن اتسهس ار ز ید خا ناو هن اتسجس هرکص

 سب یدبا هرزوا لساکءت . دنصوصخ جارخ عج بویعا افو هنیدهع
 لوا وادا رفع هتب وا كنا نده یدلوا هلاور هل اتسلباز توقااق لیدتر .

 نوکر ه دک دلک هتد بولود هدول ی داآر ساو مغ ق وحو حتی راد

 هن رزوا كا ج راو> هورکر رب نرد تاع ی و دنکه دنس ها

 یدلوایشااح كناهدناز ندم ند ریس هدازردار رلیدلب | لت و ج ورخ

 لناک هبطا ندیج ةد هرو هتس تولوالخاد یم هنس یا للا زود هدخو
 للازوپ هدعب یدیشع اص لاو هناسارخ یتاروصنم هک, دلیا ارغ هځ راد

 هر هر صا ند هکم روصنم هد رواه E اب ولوا لخاد یس هنس ج وا

 لاصبا هل>اوس عقاو « دنفارطاو هدج ریهج رکع ر ب و دبا ت دوع
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 نوعوا رلیدتا تبغر ریلصو تعاطا هنبيما كنوعولا یرکسع نیهد

 كي زووا هک راراسو راتفرکه رسا "هدن هل, ایلایعولها هاب سس داتسا
 اضما نیر كن رعوبا مزاح نیکعیا یار «رزوا قالوا قالطا یدیا مدآرفن

 یدل وا هن-ذ رط ی دهن ییارجام بو دیا ا بکا بوئرمشکنا همدارهو

 نعل یدج كنومأم سس داتساوب هکر د یک یدلیا مالعا هنفرط روصم

 رک ذهدیغاشا هکیدیا یسداط بلاغ یلغوا بولوا یر د, تالجا ره یسانا

 هدهرو نم "هتسر دذا لتفوب یلهسنب لضف نیتسا رااوذ هرزوایج هئاوا

 هب هنيه نب رییضح بلاط انب ېلع نب نسبا ن, دی زن, نسح روصتم
 ی دلبق یرد نب زان بولوا ت وذ ر وصتلا نی رفهجو یدلبا بص ىلاو
 لخاد یسهنسر ىلا ز ود هدعب رلبدتا نفد هدشب رف راقم ه دنا هعآ و

 ناه<نب صفح نی ورع نالوا فورهوید د رم رازه هدهروب نه هنس بولوا
 ورگ ن, ماشه ۵ ر و ل وزرعم ن دانا ا یه رفص یان, ص3 نا

 ی دلیا نییسعن لماع هبهیقب رفا یصفح نب ورع و ی دليا بصن یب یبلفتلا
 یلغوا هللا دبع نی دڅ بو دبا عیش ارس امدقم هکر دشلواوب یلزع بیس

 نسعا تعي هی و دنک و علخ یروصتو لاسرا هنفرط كلا یرمشالا دع

 دا رم راها ینیریصلا نام بو دنا لاثتا و لوقا دک دتا فیلکت
 ل زنم تع زع یاب هل-غل وا لصاو یربخ ینیدلوا لوتقم ل دمحم كج دیا

 یهاشدا رفاکرب نالوا هرزوا هلاسمو هطاصم هلا اودنک ی هللا دبعبواوا

 هدنن اب كلا هها دبع ی دلبا لاسرا ی ږا « دلح برق قیالو هک هتفرط

 كل ماشه هنب رپ بولوا لوزعم ورع هرکص ی دل وا هرزوا تحارو نما
 ههللا دبع ماشه نکل یدلبا ما هرزوا كْعا بلطیهللا دع اک | روصنم

 روهطیبراخرب هد دنس هدانناوب ىدا هرزوا لا هاو لاغت یا ن دنتعفش

 لوا هلیارکسعمیفس یدابا لاسرا هنب رزوا كنایعقسیردارپ ماشه بو دنا
 نشد ینا میفسیدرولب زونرب ندقاریا « دقدارغوا هن دودح یک« كلارف

 ب ولک یدلبا لاسرا مدآ نوجا فاثکتسا بون اصیءارق كن رکسع

 سا شمیچ ه ریس ه دنراک نامربا نارهم هکر دد نها دبع هکرایدد

 یدیاراو مدآرفن نوا طف هدنا كهللادبع یدراو هن رزوا كنا عیفس

 هرزوا یصو « دقدلوا دیه ش هللا دبع راد ک ندعلق هل توشوکود

 ۰ درابد لوا امدقم ریسک یتشاب بولوب نشد هک رلیدقارب هنغامربا نارهم



 نر
 رانا تین ارمان یسکیا ی دلبا ت وک هفیاحونا ه دک د د نس ر روی هل
 نکسرولوا شع ایتالوا قيال هزکناش رک هسرد اوة عر کا ردزکاناعر رسم
 رارکت روصنم رلبد د رکسرولوا شع اینالوا قیال هرلنا نک هسردیا باقعرکآ

 كلام اكس رلنا نينم ولا ريما اب كحمدیا قاطتتسا یتیرلتمضح هقینح وبا

 نیع كل دوخاب حاکن دفع تروعر رک ارلثعیا هحاا باشا یراةدلوا

 روصنم وبا كجو دز سرد هیمرولواحابءیطو هسلیاهحابا یتجرف ندعلوب
 هب هفوک هنب یاماو ی دیا ضرعت هنسلاها لصومو یدید زلوا حاب» قوي
 یسانو راشننا دارک | ٌهقناط هدلصوم هد هر وب نم هثس ی دلبا لارا

 بصن لاو هللصوم یکمر ن دلاخ ر وصنم هلغلوا یع وع یراداسفا

 ماعا یدلبا طب رو طبض قنلخو لتق یتیدسقم ب وراو دلاخو لاسراو

 یدرفروق قلخ بولوایبیه هبنرع لاک هن نکیغوپ یروصق « دناسحاو
 ندندالو لدیشرو هلا ن وک ید هش را ىە اىد هر وب نم هس

 یمهدلاو كلدیشر تودنادلوتكمرب ن.دلاخن ی نبلضف مدننوک یدب
 هنس بواوا لخاد یس هنس زوفط قرف زوی هدعب ردشعا دوس ندنازرمح

 ثعشالا ی دجو هبط کن نسح سابع ی ردارب كل روصم هد ه رول نه

 هدهتسوب یسات كدادعب ویدلبا تاقو هدلوپ دڅ ب و دا ارغ هر هقناص هلا

 ك لسم ندراکو یدنلوا بصن یلاو ه هکم مهارا ن دجو یدلوا ما

 بولوا لخاد یسهنس یللازوب ه دعب یدلوا توف هدن رهش یر ییهاملا ةو

 ناتسع»و سع دابو هارهو یدلبا ج ورخ سس داتسا هدهروب نه هس

 ىدا كلام هرکسع كب ز ویحوا هکر ارد ب ودا عابتا هب ودنک قلخ

 هک ا تمواقماک | هسوکر ب ب ودیا السا هنی راد ناسارخ هل سپ
 یدردنوک هفرط یدهم هدارهشیر ییهع رح نمزاحروصنیدلوارداق

 نادل را رک ع رسو نییعت هس هر ر اڪ كسس د اتسا ینا ید ی دهم

 بوراو هلبا مدآردق كيب یرکب هاب مزاح ید شوق هتناب كلا یب رادقرپ
 هب رح فعدخ یدلبا برحو كنحرلنوک چ اقرب ندقدتخ ءارو هلبا سس داتا
 ترد نواو لتقیدآ ك ىلا ندنشد هلذلو | مدآ ردن و مر>ح بحاص فقاو

 هغاطرب و رارف هلبا مدآرادقمر ندنصاوخ سس داتسایدشاربسا یكی
 امدع» ه د ه رصاح نیحو قضت و هرصاح یرلنا م زاح نیکعا نصح

 تبقاع یدتاا لت  دنوکوا یز وک كند هاب یرا مسا يیيدلآ
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 یسا رٽدنراعا نوراقیح هاد مو راب دلا یاسع بودا مایق هماعتا مدو

 یدید نسمردا لتف نب نس ی دع“ تاک | یسع كلك ربا نوعا لتف

 هاضطو نب یدعا یسع , دک د مردنا لتف كجد ی هسک لوا

 قحاوا لخاد هرات ید د ردراو مزوسرب كتابا هن روضح كئنمولا رىما

 هکنوساوازکم وا«١ نک ]شما كیا لق ینب هللا هلیحو د| مهر کم نین م اریمااب
 یوهللادبع هدک دید 1 هروک روتک یدعاراو روصام ید درد هدنایح هزلادع

 یدتسا سل عفد بواد  هدا هظح المیدعا سوخ روصتم یدروتک

 ندزوط یساسا كن رراوبد هکندتنا ساح « دنا هطوار یهللا دبعو

 فقس ب وی را زوط رلیدک ود وص هنی را. د كرا راوید ی دتیا ماو یدیا
 ادتباو ردشعلوا نفد هدنراقم ماش یدلوا كاله هدنتلا هللادیعو مدهنم

 رد روسرع هنس کا یللا ردو ناشوا نفد ه دلح لوا ندساعوت

 نک ر رد همس رپ باکره هلا ف وتلا شایع نا روصتموا ن وگو
 تولوانیعقرح لوا كنرلمسا هک ٠ نسمرولی هسک چ وا ندافلحروصم

 ینرح لوا كنب رلعسا کال ذک جد كرانا هلوا شعالنف مدا چوا ندحراوخ

 ل٤ هکر رد سان ماوع هکمرول توش قحا شایع ناه دک دد هلوا نیع

 هزنادبعو شالا نج را دبع كالا دبعوز ردیا بذک نکلی دلبا لتق ین
 بولی فقس هت رزواخد كنبلع ن هللا دبعو ی دتا لتفیرمب ا نا

 س یدید ردل جوصمنب هدنلتد كهللادبع یدعا كحوید ی دلوا لاله

 هد ربدعا ما یالکب وید یگ دد ردراو :کوجوص هزس نان شاع

 ن ناسح هد هروب نح هنس تولوا لخاد یس هنس رکس ق رگ زود

 یرکسع لصوم هد نرفص هلکءا ج و رخ ینادم#ا كلام نب دلاخم

 ناسحرل,دج اق هیهعلق و رایدل وا مزهنم بو را و هتي رز وا كلا هلا
 ج راوخ نال وا ه دناع بو راو هنسالو دنس ن دنا هب هقر ه دلح ل وا
 رلیدقبا تباجا نکا یدتاتوعد نوعا یرالوا هلی هلبا یدنکن سهفلاط
 ید ندنسلاها لصومو یدزوب ب ودیا كنج رارکت ب ونود ورک س ب
 ماما قهلوا یعوعس ل ر وصنم ربخ وب رایدابا عابتا اکا م دآ ر ادقمر

 لصوم هکیدید بو دبا ت وعد یبهمرش باو یباببا ناو یبهفدحوب
 لالح اکس هیلامو زی اق لسردا ن ایصع اکس زب رکا م دقم یسلاها

 هدصوصخوب نسرابدا نایصع یدعم هتشیایدیاراشکاطرشودد نوسلوا



( ۱۷۰ ) 
 هنسحاوت هدیهرا هللا كر ل ولب ر یزراوللا ناخ رتشا ه د هروزم لس

 نس دهن ندتمدلهاو مالسالهاو ترە لاصدا هب هيم السا دالب بواک

 هها دبع نب برح تقولوا یدلوا لخاد هسالف بولک و ی دلبا ربسآ
 هل هللا دبع نب برح روصتم سد ی دا « دلصوم هلبا رکسع كی یا

 برح هدنکج لوا هل معاب ی دلبا روم ام هنکنج كراکر یبا نی لپ رمج
 رلیدلوا دیهشرا هسک قوچ ندمالسا رکسع بولوا مرهتملب ربجو لوتتم
 لو ېي و دنک بوشود هفوخ ندروصنم یسوم نب یسع هد هروب زه هنس
 دهعیلو یدهم ب و دا تە ندنوصم ن ی دهمو علخ ن دکلدهع

 یدلاقرجاعیسع بودیا راروجو رامن اها هکت هیاسعروصنم ار زیدلوا
 یب و دنک نوحما سفصیلخت بوشود هفوخ ن دنا لتق هلا هلیحرب و
 لتقیب یی نیل دبع یس هجوعروصنم هد هرو نم هنس كلذکی دعا علخ
 هباسع نک ردیک هفب شم هدهروب نه هنس تول وا ه دتسح امدقم یدلبآ

 ر د هر زوا قلوا ضوفم اکس تفالخ,هرکص ن دیدهم هکندید بوراو
 هموزوسوب نقاص ر دراو یررضاکب و اکسا رب ز روا یتون و كهللا دبع

 یهللادیح هتیلا هت ندلون ویدتک هوډ یسودنک ب وید هلل وب هعا تفلاع

 ه دصوصخ وب یسع نکل ید ر دن وک بوتکم وید نس ه دا لتق
 راهذراکا مدآ یار بحاصر یدابا هراڈتسا هلا یاعصا ضعب و طایتحا

 هاکع| تعصنوید هلبا هظف ا۶ ههلک ر وصنم ب ویا لتق یهللا دبع
 یدلبا مالسعا وید مدلیا لتقف ه روصنمو اخ ا یهللا دبع تودیا لوق

 تعافش یهللا دبع بودیا عج ىسابعلا هوجو تحك ه دادغب روصنم
 راب داك هن الح نوکر, بولوار ورسم یسهلح ی دید 3 هدا دازا کیدا

 یهللادبعراو بود رغاح هن روضح ییاسعروصنم سپ رایدتنا تعاعشو

 هتبلاو هتبلا یهللادعاکب امدقم نمسا یسبع « دک دید مدیا قالطا روتک

 رکیرما یخدنب زکیدتیا لاسرا د ب وتکوزگیدتبا رھا وید هلیا لتق
 هشا نودا باطخ هراتالواه دلع روصتم كجوید مدلبا لتقف هرزوا

 مدعا معا نلتق هوا نیدلیا رارقا اع رص نکو دابا لت یهللادبع یسع

 د هدب وتکم نکل ی دراقیچ ییونکم یسبع یدلبا راکنا یتیرها بوید
 رکی ر دارب هنیراهجوسع روصنم سپ یدیا هلبا نحر ب ویلوا چ رص سما
 یسهلج كحوبد زکیدنا لتقف اصاص یو هدزرس ردو ىلتاق كمللا دع



ALD. 

 كماجرهو ماج كب شّلا هددادفب هكر رید راخروم ار زی زب و لقع
 هدرعس* ره سد رولواعلاب هکس زویحوا دحاس ددعرک دعسم شب هدنسارا

 یسکنا مق گرب و نذوم یر و ماما کر, هکروناوب مدآ شب نوکیام لقا

 هدنظةل دادغإ هک ردشعد هدنخ رات یر دب لالا ةتیفحص عا هللاو تعاج

 ماعا یاد ییکیا دادعب در لامها كلار یفکیا دادش ردراوتغل ترد

 نادفم هلبانویرخآ هنب وے یلوا جدر هلا نون هدنرخآ نادغب یخدر هلا
 ناتسسوبغب هکر د یک ر دبک رم ندنرلظلداد هلا غب هکر دیمعکا ظفلرپ وب
 هبطع دادو ر دیسا كل اطبش هکر دیکو كمدآر داد تولوا هثساذعم

 كرا لان هللا دبع كالذ ىلع ءان ردکعد ملص *هیطعیسانعم بولوا هسانعء

 زردبا هارکتسا یک ا هیعسادادغب یرهش ل وا راهیک یربغ یخدو یعمصاو
 رد دعا هيعست مالسلاةنبدم ىنا یخدیسناب هکلرد مالسلا ةنیده هدادغب و

 بولت وید اروز رایطءب یدادغب و را ردمالسلا ی داو هب هلجد ارز
 | رد هتسانعم مانصالاتس نانسغب هکر یدهدمولعلا جیافم یز راوخردشع

 منصلا ذیطع هكيدنلوا هیس داد هرهشلوا نوجماكنا ردکعد منصخب و

 روللوا هيم عب ماهاو دیسو كلم تالذکر ونلوات٫اکح هلب و نديعمصا ردکعد

 تاک هب وتسرد نا ر دکعد یلغوا هاشداب هک ربد روغب هنهاشدان نيچ

 یو دلیا رکذ هدناب یف اقتشا ك د ادغب یععصا هکر رد م دصصقلا ےک
 هل اعا لیصا كدادغب ردقوب ملص هدنس هفاطسرفارب ز ردشغع | اطخ هدیش
 كنه وتسد نا زوسو رک اردیعساكمدآر داد وهنس اعم ناتسب عاب هکر د داد

 هدنناسل یوق سرف ارز ردڈعا اطخ شحاف بولوا ییذاک عارتخارب
 رلناو میظعت هرات م وق لوا بولوا هنسانعم هاشداپ و هسیک و اواویرکنخب
 سرفو ر د هنساتع» هاب ناتسغب راردیا همس یعصو را ردا كرتا

 كرل ووك ناشلا عطع هدنرلګاو كن راها شدا ب ودیا تدابعهرلتب یموق
 كدادغب روصتم هدقدلوا ماس یسانب رردبا مظعت هرلنا بوزاب نی راتروص

 هدتمذ كن رب ب وروک نبر هبساحم ك ز هسیک ی ودتنا روم ام هتسانب
 هيهرص! هد هرو نح *هنسو یدلما داد سا یتا هلکع | روهظ مهردشب نوا

 ن دعصلا دبع هب هکمو ین یاس نب رفعج ی ردارپ هي هن دمو یناملس نی دج
 هن زاید مور یخ هلا دبع ن, تالامهد هروب نمهنسورلیدناوا بصن یلاویلع

 بولوا لخاد يس هنس یدب قرد زوب هدعب یدلا تعا ق وچ بودا ارغ



(N) 
 روصتء مرج الف یدراردا داسفا نب رکسع لروصتم رنک | بول وا

 رب دنکب لع یدل وا دادغ الاح توراو هزاشنسالا 0ا یلوذ نابعا
 ع دصو هلع س یدیا ناسآ كلکر اخذ هلغلوا هدنراک لر هنربیک اب رد ار ز
 بحاص ی دلبا ترشابم هیان بو دبا عج ییایشا نالوا جاتح امراسو
 بو ديا فیاکت اضق ام دعم هن راترضح تباث ن نامعل هفنح وا بهذلا

 ییاسح بوت اص یتمرک و ج رکو تراظن هیانب هعفدویدیا شعاع لوق
 ارد هدنروهظ همعقو راددروب لوق ه دک د حا فلکت نتمدخ كلب

 دن س یدلبا ترشابه دن ه دول ثکم هد هقو ۹ و لصیفات بودا

 ندمالسا لها هد هنیمرا بوق > ند اون الا باب یس هه اط لر هد هروب نه

 ها دع ن شرس هد هکم د و و نایدلنا ترم لاصنا .لافسدآ وو
 یسع هد هفوکو یتراطا عی را نب هللادبع هدهن دمو سابعلان ثراحلا نب

 لاو ماح ند زر هدرصعو ىلهابلا هتف نب مس هد هرصب و یس وه نا

 ىع كن رکسعرسو بص ى لاو ىرقعج ىلغ ا روصتء هلصوم و رلیدیا
 هدندفسا تالصومو یدلبا لاسرا هک“ هل . یهللا دبع ی برح نالوا

 دوت هد صد ل وا رفعح ت هدس ز ینوت اخ ل دیشر هکندتا ان سقرب

 آ رفص ه دص هدهرول نه هنس بواوا لح اد یس هتس قلا قرفزو هدعب ردنعا

 . دل يییدا وا لد ادفب ه دالصا ی دلبا لهن داد ندهیعشاهروصنم

 یرلنا روم ءدرارواو نک اسرانابهر هدنګا بولوارهسنک و راب وک اقر
 كاخ هما ش داب هک ات رل دا ان رودم یره ش یدتا رھا بول | نوت اص
 یړیکم ماج هنئاب و یی الاراد هنس هترواو هلوا غارب|یمکو نیش یک

 ی دا كنك یراود څا هکیدکح راوبد تاق یا هرهشو ی دلبا انب

 داوا هیلبا راتخا -عس عل طر نوح اساسا عضو هکیدلبا ما هت ونو

 ەگ: دلوپ مضورب ندهیکو عاضواویدیا هدنآیرمشع هکندتاراتخا یسوخ

 توم هنر ندهیساعیاغلخ هدنما لدادغب عضو لوا اع هلا معاب

 تیاور ن دبیطخ یصوصخوب رمشک نا ید ر دیا اضتقا یکماعیا تباصا
 ییصعردبا عدد یت الاکشا نالوا هدراو هنن رزواو تباکحب راکنا مدعو

 رخآی عروصن۰ لصاماو رنوسدا تەجارم ههیاهنو هاد دار
 دن ريل كدادغب ك د ها امز مصتعم ات د افلخ ناک هرک صو دعل وا

 یروماآنانلوالع هدناب یئراع هکندلوا عاب هی دبر راب ا تم قرص

 ( یر (۱)



۲۷ ( 
 ی د روق وا یرعش وب بول وا « دلاکینارطضا و تجزرلبدا ه دنا ها

 هرکص » لوعف كاذ لثل سرا نا * ةثیرد حامرلل ی تبصنو »
 هب ترقتسا و اهاصع تلف » یدوقوا یرعشوبهدک داکیساب كار ا

 هک هل وش ی دلنا اکب ه دکدروکو « رفاسلا بانالاب انیعرقاک × یوتلا

 نب هللا و هکیدیدو یدرواکود هنب رزوا كعوطةم سر یشاب كنب زوک
 التبم هلکنس یخدنب هلک نس میهاربا اب نکلو مدعا لبا ماضز یشیاوب
 مان تخم ون كروص:هرایدر درک ت بالو تبالو یاب یدتیارصاو قدلوا
 كرکسع هروصنم بواک مدقم تعاسرب ند زلک شاپ ی دبا راو یم رپ

 کا هرکص یدینعا هدزمودد ر دکنس هبلغ هن هرکصتدق دا وا مرهتم

 ا هلروصتم ىلج ئيلا عاسطقا بيرج كس کیا
 یدزردیا ترصن كيربت ه ودنکو رار دا منیه*اربا بوریک هنب روضح
 هلطذح نب رفعج هرکص یدزاب و-سیشرب بولواریغتم ینول كروصنء نکل
 مظع « دصوصخوب نینمولاریماا اکس یلاعت هلا هکیدید ب واک ینارهلا
 وفع یتطارفاو مرج نالوا هدنقح كنسیخد كنلغوا كج وعو هبلبازرجا
 هحوتو لابقا ه رفعجو ی دلوک یزوپ ب ودا ظح ن درو روصنم هیلبا

 د هرزوا ینیدلوا روکنذم ندتب لها نایعا هدهروب نم هنس یدلبا

 یعنی نسحلا نب نسحملا نب هللا دبع ی را ردپ و راب دلوا دیهش مهاراو
 هدتاور ضعءب یدلوا توف هدسبح نکیا هدنشاب شب شغب ےھنع هللایضر

 هی ودنک هیوما كولم یدیا هسهک مظعم العلا دندو دیاعو ملاع ردشغلوا لعق
 هرکی بودبا مارک « دقدشاوب ںولک جد هحافس ی دزاردبا مارکا

 یردار نب زامیدلبا یفالخ كرلنا روصنم هرکص نکل یدر و ےھرد كہ

 یردارب مال یی زاغ یدلوا توف د لوا « دعب بولی نسا نب نسح

 ه رزوا ینیدلوار وک ذم ید لوا هدعبی دلسیق یناعاا هللا دبع نب د
 تقولوا ادتا توادع هن سارا هیسابع هللا هپ ولع هليا ےھجر یدناوا لتق

 د ه د هروب زم هنس یدا راهرزوا داحاو قافتا مدقمندنا رد ڈعشود

 یدیسشعیا ت رشابم هلسانب ك دادغب روصنم م دقم ندنراذعقو ےھارباو

 نالوا یس هدرک ان كنو دنک هثنامز زارپ رفعج هکیدلواوب ید یبس

 كن هفوک و  ه دیمر ندنس هعفو هیدنوار نکل ی دلوا نک اس هد هيم اه
 یس هعیش كتس هقب اط هب ولع یسلاها هفوک ار ز یدبا روض: ندن رق



Cv 
 هنو رروط هل هيا روصام یدلک هنب رزوا ےهارا بوئود ن د هدم

 شلاق بواوا نادرکسسو نارمح نامش رریکوخ وا هنن رازوک هلو رروطوا
 یکه دیاوخ هنتفرشعردق كي زوډ ه دنسلاوح ئر وصنم هد هفوکی دا

 تياغب قلود هسل وا تح توقرک | یدرردزوک تصرف بول وا ماینرد

 نکل ید راو یرکسع كي ز وب كيهاربا هکر ارد ی دیا بی رق همادهنا

 السا هه یی هسا مو هن رزوا هف وکر ک ۱ ی دیا رلش# هلوا عجج هر رب

 كسرروپ هرهشرک | ب و دبا تناد نکل یدرولو رُفظ هروصتمو ر دیا
 فک بوید روئلوا باکترا داسف هجتوب بولاق ه دنتلا غانایایع لدم تما

 یزوس یکی دنکب سکره بولوا هرزوا فالتخا ید یرک عو ید تنا د

 رد هفاسم كانوک یکیا ند هفوک هک« دلح مان ارجاب لصاحلاو یدراب وس
 یسج هخرح كنب رکسعروصنم هد هلهو لوا بولوا عقاو نيغ رفلباقت

 تبات هلا مدا ردق زود یسع نکل ی دلوا مرهثم هبط ن دج نالوا

 رارف جد مسروئوا لتق رکا هدنراکدید ل دیا رارف رایضءب ی دل وا مدق

 كنيلع نناعلس ه دع یدیا مدآ رداهب تبا۶بیسع هدا یدید كا

 ن دنساغقورلبدشالود هن درآ كیشارا بولیربا هللا ولت آزار ی رالغوا

 جطتفم هساوا ی رالغوا كنایلسرکا هک ردشید یسیعرایدتبا هلج
 ندقامرا هدنرلکدتا رارف بولوا مرهنم زع رکسع مزب درب قدرواوا

 كن ايلس لاح هم4:رابدلوا تع ره بیس هنشودو ردود رک بوم هک

 بور و لزازت هشب رلنات یاب كن رکسع مهارا یس هلج كسب رالغوا

 دہ طق ندیج یدااق مدآ ردق شع « دن اب كيماربا هک هل وش رلیدلغاط

 قوارب ناهک انو مرکرازراک رازا نوکن وت ب و ديا هلج هللا عانا خد

 تق ول وارلیدریدنا ندنآ یب و دنکی دنقوط هس زاغوب كيهارا ب ولک
 یلاعت هللا لدلبا داره یشیاربزب (ارودقم اردق هللا ما ناکو ) هکیدید
 مو دج راب دلوا لوغشم هب هظفاحم فا رطایابتایدلیا د| مهیسو ريغ

 رلیدتا ادج ن دنندپ شاپ ب ونا هسک جاقرب یدتغاط یرلنا ب و دیا
 هعفدوب ید ابق همد” و دک دروکر لیدتلیا هروصثم نوکید هغار زھر و

 قرق نس كيهاريا بولوا نوکی شب یمرکی كنس ه دعقلایذ شب قرقزوب
 هدقدل وا لصاو هروصتء یزارب كرك نوغزو امدعم یدیا هنس کس

 یدهءیلغوا یرکسعرک | ارپ ز ی دنارضاح نوعا كعا رارُف هتفرطیر



CE) 
 رلیدشود هسارهو ےب بودیا هظح الم یراک تہتاع ه- دم لها ه دفرطوب

 و
 قافلا هلج سد ی دابا بغر هنعاطا قلخو یدتیح هرش هلا وغاقوب

 بوراو راید ایا قی رفت ندنرر رب و عنم ندداسف نی زولدازآو نیر هلوک
 هتفرلکنز امدقهراید روتک هب هن دمور کی عس رلانا هللادبع نالوا یرایلاو

 ندا رد نوجا ی کسع هده هکر راخذ نالوا ه دناومراد ه دنسانئا

 ه دنغاا بواک ی دی سوى تقولوا هربسینآ نارابدلوا هم 5 لڪ

 ر

 لوا ها دبع یدیارلنت اص هل اهب زوجوا بودیا تراف هلج اب یدبا شاک
 یرلسبنر كراکنزو یدلباعضو هنلع هن بول آ ندنرللا كرلندیا ارتشا هربخذ
 هدنرورم یآرب ندناتق لدم رلب دک ن راقاناو ن رللا راغب رح نالوا

 ول رک هللا مدآ نوا هکندلنا حورخ هللا دبع ی مهارا یردارب هد هرص)

 رللاح ب: رغ هنشان ه دنسافتخاو رارف ی دبا شا افتخا بولک هءرصب

 مدار دق ك ترد هد هرصل یهالاتیفاع روازوازوس هسلوا ناب ردشلک

 هبارططاوساره هب ملاکقصلوالصاو هروصتهریخ و رابدلبا تع اک |

 هايس هقلخو لدن هب هذوک نوحما قلوا نیما ندنرانرمضم كل هعيش بوشود

 هایس جد هسان ماوعتح بودیا ماع *او تفد هره لاک دنا كمر ذک

 سبح ینیک ولنق ینیک كنب راکدتا ماهناو یدتبا هیت مک وید رانوسک
 ماما یدرهرزوا كعا تعب ندههارا ندهدرپ سد هنب هدا هعیشیدردا

 یسلوا هفیلخ ردمدآرب ند هبلغتم روصنءیخد مارک ی اهقفراسو هفیتحولا
 كل روصم مرجالق یدرر دا بیغر هنءلخ كلا قلخوید زداکد ع ورشم

 ی دیر وب هلا مدآ كی ترد نال وا « دنا مهارا ی دلوا هابت یلاوحا

 نصع هبه»-لدیلهلا دی زب ن هب واعم ن نايس نال وا یلاو هد هرصب

 نابتسو هرسهاحم ییهرامالارصذ یدلک بودیا عانا هعغارا قلخ ىدا

 راک زوررب ه دک دتسا قروتوا هرزوا مص>رب بورمک ورحما هلکعا نایلسا
 ریطازب مهاربا را د اربط ندانعمو قلخ ی دليا بیلقتیریصح بواک

 هد هن رخ مهار یدلبا سولج هن رزوا بولعم رص > لوا بوند ززعا

 هطساوو هسرافو هزاوها یدساما قی رفتهنی رکسع بولو ها ك زوتلا
 هن رارزواو كراد مدا كي شب هنکنح كناروصتم یدر دنوک ف لولب رب

 رابدتنا كنج نوک هعنرب یدردلوکب و دبا رادرس یی هسک مان یل سلا رعاع

 ید یسوم نب یتسعیدشود هک اله كاخ هسوک قوج ن دنرکسع ےھارا

 ی ی Og تی



(AV) 
 نالوا ه دنا نویلکید دع یدردبا مولهدج هللا دنلب زاوآبودا مو

 یلا ی دنک د هدکنچ لوا هکرد و مم یدلیا هلج هللا دربند حر زویجوا

 ب ولوا ده ش ځد سود: ڪک تقاع ر نتشعیا لتق مدآ شع: هللا

 ی دنلوا نفد هدعیش ی دسحو لاسرا هنفرط ر وص یع وطقم ساز

 رصعلا دعب هدنرو ره نو ترد نر اتاق شد قرف زود د لتقم

 یداسجا كراتلوا ل وتقم ن دنعابتا ردڈلوبعوقو هدلح مان تب ز راجا

 دوهب ه دعب بلص فص یکا هدنس هرشط كنهندم نوک چ وا

 یا ن ىلع « دقدلوا لوتعم دڅ یدنلوالعت هقدنخرب ه دعب حرط هتلر نع

 رابدتلنا هروص:ء بوون ه دنلا راةقلاوذ نال وا ىج كنب رلترضح بلاط

 تیاوررثک نیاورب رج نارل دتا ثراوت سابعلانب كولم ینا نامزرب « دعب

 یکی وکرب نوچ ا ناسا یعاف لوا یسی رب ن د-سابعونب تبقاع هکر اردیا
 لاوما كنسحون هرکصندنلتق ل د ی دلربق جف ن دب رض لوا بوااح

 هلفَمل وا ادله دقاوسا ب ولن رب و ناما هنسلاها هن دعو ذخا یراقازراو

 ناضم ر یسبع رلیدل وا ل وغم هننرلسک و راک بوحآ نرلناکد قلخ

 هب هن ده بصح ن رشکم دعب کم هد هندم لد هن زوّةط نوا فرش

 ضهب «دقدنلوا لتقدح ی دابا تلحر هبهکم یسو دنکو بصا & اح

 هی هندم دش نوګا كنا ی دیاراشعا لتفچاب ر ه دنادنز بوراویعابتآ

 یدتا ما هدقدلوا لصاو هروصنء یشای ل دح یدتا بص لاو یربغ

 قارشا ندنا ج ورخ هللا د هد هندم هر صادنا ریدر درک توالو تالو

 یداناونعجد نیکو بر هلا دیش ار نیک لنق رک بویلغابمارا

 روجو لظیابنا یدتا لاسراو بصنیلاو هیهنیدم یعیب رلا ن, هللاذبعو
 صوص هرودنک نوکر رلیکنزنالوا هد هنده هلیایرلعا لولس هنکلاسم
 عج هنسادص نت رو لوا هسیاراو ينز ر دق هن رل یدلاح ی رو نالوا

 هلج قاغت الاییکراکنز یدر دیک هح زاغ هعج هللا یابتا هللادبع ی دل وا

 رفت تلا یسر كرل هراق ی دابا رارف هلا دب رلیدلبا لتق نغوچو رلیدلبا
 هدف ساف رعس د وعنع اندح همر لععا قبو هکیدیا اه

 نکر دارارف یدلزوب ویدلیا كنج هلرلیکنز بودا عج نب رکسع هللادبع
 نکا لوغسشم دف ف ها رلنا ی دحاص هجا رادقمرپ رل دشر ا ه دعیفت

 یدشربا هل نطب بولوا صالخ هلبا یابتا نالوا ه دنن ا یس و دنک



( ™) 
 رابدلوا توف «دنادنز یعوح را سوبحوب ر دنا ہ راوید ینا ر وصنم

 رلنوب ر دشاوا صال هسیکزآ یدا نسسان هللا د.ء یسب رب هلجزا

 مولعم یتقو زانو رلدیشا یسادص ناذا الصا هکرلیدیا سوبح هدنادنزرب
 تعافش ه دنقح یومالا هللا دبع ن دح یسلاها ناسارخهدعب یدزلوا

 لاسرا هئاسارخ نعوطم سار بوروا ینو و كلا رو ص:۰ ها یرلتبا

 هیلااناو هالا ) هکیدد نسا نب هللادبع یردارب « دقدشوا لتق یدلبا

 هسا لوا دا « رزوا ناماو نما هلبا یبارق كنازب هدنتفو راب وما (نوعحار
 لخاد یسهنسشل قرفزوب هدعب یدنلوا لتف تفو یکوداک هرزب طا و

 انب لعب نسحملانب نسحللا ی هزل اد. نب دڅ هدهروب نه هنس تولوا

 یدا هيڪ سقن یل یدالا ج ورخ ن د هندم ےھنع هلا یطر بلاط

 ر دندهلفم یدنکو کی دلیا تعیاهرک هروصتم رس هنسلاها هن دم كلام

 ساح هکنحو ید رک هنس هناخ تولخ یبودنکب ودد شا ییلخ

 یسلاو هندم هللا هک رفت للا ز ویکنا بونه راجو دم س ی دلوا

 هرینمدج هدعب ریدتبا دنب نادنزو ذخا یب ودنکو موعه هنبارس كحاب ر

 ناب نکو دابا تفالخ یاوعدو ج ورخ هلل ةبسح ینس و دنک ب وقیح

 النسا جد هنع و هر هکم هدعا تع اهرک ی کو اعوط یک ب ولک ق اخ یدتا

 رلیدم هلا نکل ی دلبا لاسرا مدآ رادقمر نوعا ذخا یماشو ی دعا

 هفوک ه رکص ندنناب رج هرثکت السا ره هدنراند هلیا دمحم روصتءهدف رطوب
 بوردنوک هکنج هلکنا یاسوم نب یسع نالوا دهع لو بولوا یسلاو

 لزوک هن هسرونلوا لنف ځد یسعرکآ لزوک هل هسروناوا لتق درک

 تکرح هلبا مدآ كيب ترد یسعیدید مردنا دهع یلو یولغوا هنب ر كلا

 كد هلکء روشود هیاجرو فوخ ب وردلوکربخ هنسلاها هنیدمویدلبا
 نسهتک هنفرط رصع كلا هسیک صءب ی دلغاط یرادتمرب كةلخ ندنشاب
 راقدنخ قیعو نیصح هروثم "هنیدم ب وبا افصا نکل رایدتا باوصتسا
 نینسا بولوا نارمح « دنراکدح ه دة دلوا برق بولکیسع یدلبا رح

 یسع ی دلو مدآ زا ه دنن اب ب ولیکچ قلخ ی دید نوسقیح ن دعب

 اغصا ی دد م هرب و ن اما اکس هللا تع اطا لک بور دنوک رخ اکا
 ك دا تغارف ن دشیاوب یرلنلوا هرزواتعاطا هدج رلنوک هع یدقنا

 شن رزواهندممهالا تاع .یدر ورلتیع وید دابا ر ذح هللا یهذ ےظع وود



(CTW) 
 اا لتفو م ده یی هره طم *هضورو دهرکم هسک هر ودنکو ی دا

 رمةذرب حاب ر یلصاح یدردیا باکترا ددرتالب هسالوا فلک د تاهورکم

 ید روک لب نسوبقو نس هزاد ب وړ و لام اکا ر وصنم نکیا فیرح
 درهاط تر وص جد یسودنک ی د ردنوڪ بودا لاو هەن دمو «

 یدیا كیا هدیجتر هنع هللا یضر یتسح لآ د رح یری بودیا تین هڅ
 هدنرلقابا هللاب ذوع ندهن دم یرلسوګهدک داک ههدنر بوئو د ند هکم.دعډ

 ور عن هللادبع نب د رلیدتبا لقن هقارع هلبا ريج ز ه دنرانویب و وغاقوب
 جاد یشانندنن-سح لاک بولوا ههادبعوا یس هیئک هک ینافع ن ناععنا

 یردار مال كنان هللا دبع یدردنوک هقارع هل هلرلنایدیا بیقاتوود

 یربفو ی دیا بلاطیپا نب ىلع ن نیسح تنب همطاف ی را ۰ دلاو بولوا
 هدنیق بولوا « دنحاکن تح كهللادبعنب مهاریا یس « داز ردارب هیقر
 ینیدلاق هلسءاح لرمق بس ید هنسعاوا ه ذخا*وم ی دما شلاق لماح

 لعها یروصتم حار | رب ز ر دش وا یافت كحاب ر یلماع هندم جدر

 روناوا فوخ ندنجورخ رد « رزوا تعاطا تباغب ههللا دیعوبا ماش
 رها بولک هبضغندنزوسرب و یدنروتک بوردنوکم دار وصنم هلک یا اوغاوید
 زوباک اه دنروضحو ی درزکب هماخ حس یع”> رایدب وص سابل یدلنا

 ی دقآ یز وک ب واک تسار هن زو ڪ یر كنيت رل بدروا ىج ىلا

 یددارلشمرواهنشاب ی زووا تنی ی دردنوک هنادنز هن هلبا لاح لو

 بوروتک یدنود هب رع هایس بولوا هايسنوح ن د نسهر ىج ەدندوجو

 هنج د وهتقو لوا هللادبع رایدلیاسالجا دنا كهللاددع یردارب هدنادنز

 ادنهلبادناب زاوآ هر وصتم ب وروک ینا نیسان هللا دبع یدلوا راوس

 تراعح یک كنوب هرارسانانلا ندزس ینوکردب زب هللاورفغج ااا و یدلبا

 نامهو یدلک نارک هبرع لاک ه روصنم زوسوب یدید لدنالکد شنا

 سبح هد هیعشاه یرا رسا ه دن رالوصو هقارع ی درب و یر وب بولا
 جام د هاخ هنتسح لاک بولوا هل هلرل:ا نیسان میهار ان دم رایدناوا

 ینا روصنء ی د رارولک هباشاغو رس ینا هورک هورک قاخ یدربد رفصالا

 نوسلواشباقیسییذم هکعهرودلوا هلبا مواوارب نس بودروتک هن روطح
 نی راذرطیکا بود و هنسارا هناوطسا یکیا ینا هکیدتا صاو یدید

 هکر ید ځد رایضءهب یدلوا توف بولیفص هدنسارا لر لکر ی درلیدلغاب مکحم



CR 

 ماقمشاق یزاحوبا هنب رزوا رکسعو «ربح بودیا جج روصنموباو یدلیا
 نجابر هتبر و لزع ندهندم یرمشقلا هللادبع نیدلاخ نب دم یدلبا

 یارشا قعلوا برق هر هروتم هلن له روصم ی دئاوا بص یرلانامع

 بلاطیا نب لعن نسخان نسطان هللادبع هلجزا رابدقیج هلابقتسا

 یرالغوا یدنرون وا هم اعط ەل بودا مار ڪا تااغباکا ر وصم یدبا هل

 رل.دهتیج هر امة س| اعم نوع ها هنن دم یارشا ۳ وا دحو مهار

 ر وصم یدند مب نرلقدلوا هدنف بود انيع ها دع هدک دلا لاوسودد

 كيغاا مولغوا رکآ ب ولوا لاثضغ هلا دبع كجمدبا حاطاو مارا رارکت
 ییودنک بواک ه.صغ جد روصتم هعف دوب یدند ےل وساکس هساواهدنتلا

 كبعالم ضوعب هرکص ی دانا ك ام رد نتهوا ی یاوعاو دعو ساح

 ی دا هتسکک رظنرب نوا هک ید نح دالوا ا 4ل.ا یل الضاو اوغا

 یا 3 روصنم هدم لود کرد یکی دتا سا نوکلوا تولوط هاب

 مدارا ی رالغوا كهللا دبعو ر دعا سبح ناععنب حایر یرلنا هلا

 قلود هاو ره امدعم هکندنا ون اس هتلا وعسح كل روصم یدجو

 قحرایدتنا تعب هد روا ن مدآ رادقرب ن دن سلاھا زا« دنرخاوا

 ندراب ولعتف الخ هرکصیدیا روصلارتهحوبا ید یسی ر ككرلتدباتعب

 هنف رط نګ بوشود هقوخ یهاریاو در هک د لک و روصتم تب ولولب وح

 نسحرایدلبا افتخا تولک هب هنبدم هنن هرکص رایدتنا رارف هناتسدنه هدعب

 یا دب ز نی نسح رابدننالقتیخد هلع یربغر رانایدرب وربخ ی حخیراقدلوا

 تبارغ یدلبا قافئوید ردکعیا جو رخ یرادارصو ی درب و ربخ ید
 ن یسوم قح ید یر « داز هجوع یدن ڪڪ د یسکیا ئه دنوب

 ر دشعد ردنسح یلغوا نم هجوع ن دبا لنق یز, نسا ن, ها دبع
 جارح لام ق وحو ماتشاو دیع لاک ۰ دن_یوعسح كل رلئار وصد یلصاح

 ها ۵ در هد مر | مهاراو دج یدلاو ۰ دنامورفو جاع تقاع بودا

 دهن دم اب ریک | ۰ دنافوا اولو هدفا رس  Sleروصم یدرد,ا

 یرانا تودنا للاورامدآ مدعمو لزع نب رلیلاو كن هندم ردنا ىە سيا

 ا نوح ا كعلا ىلاو كرهت ده سالا دنامن ی دردنا مادقاو هبل هفل وب

 هبامورفرپهک هابدلوب ینا نح ابر هلو ازای نیو دق كهللا لوس ر لآ هک یدتسا



(CD 
 ن هشیع نالوالماع هدنرابد دنس هد هرول نه هنس بولوا لخاد یت هنس

  ۱دنهو دنس یظفح نب رع هرفصولا روصنم هلکعا نایصع بەك یسوم

 بوراویدلبا نامرفهرزواكعيا كنج هلیا هنییعو لاسراوبص: لاو هالو ۰
 هدنش الو ناتسربط هد هرول نح *هنسیدلنا بلغ هر هننعو طی کلام لوا

 نائلو هدن ر اد نو دا دهع ضصقنو نایصع فد رح نال وا دهس

 یسولدازا قهلوا لصاو هروصتم یربخ یودتا لتف یم السا لها
 يدليآلاسرا هت رزوا تلا یناخ نم ع رو هعذخ نب مزاحو یصل اولا
 دی بخت رضا وا مدقدناززا رکات یدللا راک نه لب و
 یلافصیجاصبوک و د ق هکردید هنهوحو كن کک بودنا لوس

 اجلا هنف رط دهس بوجاق بیصطناوبا سی رلیدتیا هلی وا ل دلا شارت
 تیتو رهم راهظا هتف رط ده سو تیاکش ن دم السا لهاو ی دابا

 یدتتبودد یدلک لاحو ماب هدعل دلو! کد رادقارط كر ن هتشاو

 یدلوا ه داز ایسنا ل ر د.ک ی دردنانا یدمهبس ی تا هسیا

2 SN هيلع دی۶ تباغ ب ولوا یسوف مک 7 كن را هعاق 5 هلب وش 

 | یناهپ وق لوا بودیاداقعا لاک هبیصاوبا دیهب-یدردیا نی عن یبوقاک
 :ردع و من ههک نالف ب وزابهمانهنب رکسع بیصطتاونا سد یدلبانییعت

 دهک لوا ید آ ههرشط هبا قوا ییهمانو یدید مراحا هرس یی وق كاك اا

 رایدروک ن رعلق هل اب یرکسع نالوا هد هظذاح ب ورکه هعلق رکسع

 لاله بوما یدیاراو مهز هدنناب دیه رلب دتنا رمسا یاوسلو لافطاو

 ی زاغ بولوا توف لعن, نایلس هدهر ول نح هجس عتلوا برادریقیلدی 

  Eروغدو هرب زج یردارپ ل روصتهو هرصم هبط2 نب دج هدهروبرم

 ی دنل وا بصن یلاو هلصوءیعارْطا میهلا نب كلام رصنوباو هنب رار ز وا
 ظاقا یوق ید هد هروب نم هنس بولوا لخاد یس هنس چ واقرفزوپ هدعب
 رکسع هن رزوارلنا روصنء هلا یرلت؛ا ترضم لاصتا هءالسالهاو هتف

 بصن ىلاو هفناطو هكم سابعلا ن ثراخا ن هللا دبعو ی دلشاب هنعج

 ب واک هبهکم یس و دنکح سپ ی دلبا یسللاو هماع م دعم هکیدتلوا
 یدلبا بصن لیکر و یسابعلان هللادیبع ن سابعلانب مق ندنفرط هی هماع

 سابعلا نب دګ هدهروب نه هنس فولوالخاد یس هنس ترد قرفزوب هدعب

 عوحر هقارع ندناسارخ یدهمو هدقدلوا هار ور هکنح هلا لد حاقسلا

 ( یر )۹



CT) 

 رللام یظعو یدردا وکسج هرزوا مام *الاک یارو صنم هلفلوا ن دنعابنا
 شمع رکھ لا كد هتفولوا بول وا ناهن هد هشوکرپ هاا نعم شا ج رخ

 هنسود هدنسوشراق كنهفلخو یدلک بوئوط بان هنب زوی نام یدبا
 كل طاق یکو دن كروصتمیدزتوکر کل ہلاد مم ےظع تبودار هلج هز ارم

 روط وربک هعب ر بواک ورلبانعم نا«*یدرتوط عج ر یجاحییماط
 هدزع رظن راب وس ك رکر وصم هدک دید مةكس ند لس ن هغتوط اجل و

 ا لاژسوید نسیک بوید یداتاراقلراسناجردقوب
 یدری و ناما هللایعلهاو هب و دنک هغیاخ .دک دید مرکلوق هدناز نب نعش
 هماعط بولک هیاربس هرکصذدک دروک ندهل هل لاب نس هفت اط هدنوار

 یدلبا هیجوتیتنا نع نوکلوا نامهو توعد هنب روض>یتعءو یدروتوا
 ناسنارخ روص:ء یتا هک نج را دع ن رابطا دع هد هرول نم ا ھنن

 لاو هنر هرکصتدنش دلوا لاله ب وشود ن دنرصق دواد وبا یسلاو

 ن مزاحو یدعهملیغوا ی دنک روصنم هلکعا ج ورخ یدیشعا بصن

 یزاح بو دا ل وزهر وبان یدهمیدردنوک هنب رزوا هلیارکسعرغآ ین هم رح
 هعزاح یخدیسلاها دوراو رم یدر دنوک هن رزوا رابطا دبع هلبا رکسع
 هن طم بو زوب یرابطا دع هرکصخدکنح ےک هبا ی رانا دادما

 دک دبا هروصنم هلبا یاباو یلغوا ب و وا ءنخا هرکص ی د رچاق «
 رابلل ا دبعكلذ دعب بولو ارلتبذآ مبظع نوګا جارخایلاوما نالوا هدنرادب

 ین هنس هرب رج تال هد هدنع ینیدالواو یدروا ناب و بوسکن غاباو نلا
 صالخ ها ه رکص یدشا رسایرلذآ ب واک یمودسوح نامز دەب یدلبا

 شعب زویبودباباسننا هیافلخرابطا دبع نم نجرا دبع ندرانارایدلوا,]
 هکر دروکحذم هدب زدن ك رات یدلوا ت وف « داتفو دیشر ه دن رات

 اک ا یردب و یدلاق بو وا یاو «دناسارخ ى هنگ دوب

 هکیدشوق هلا ینالعلا ننورع بودیا رما قءراو هنیرز وا ناتسمط

 نانسربط بوراو یدروای بوخ هباغلا تاغ یتااوحا كنکنج ناتسربط

 بو دیا هسصاح هد هعاقر نک احو رلبدتبا رشد و 2 رانا ادا یتیرادد

 ناما هب ودنکسب یدرب و هلبا لاوما نالوا ه دنحما هل یی هعاق هرکص
 ید یرافت یهاشداب كرت یدلوا لاله هدناو ی دتک هم لد بولبر و

 يا قرفزو) هدعد رلیدلبا رسا ناوساو لافطا هاه ندک ارتا بوزوب
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 هرزوا یغیدنل وا رک ذ هدالاب ی دلا نییعت رلظ:عسعو ناکسسا « دنا ورک

 ناهن ر دق هنس یکتا « دنن ا نایلسیرداو هد هرصا ىلع ن هللا دمع

 یعابا یتا روص:۰ سل ی دعیح هلا ناما هد هزوب نه هنس هرکصندقدل وا

 یی دلوا سوبح هرکصندسبح تدمرب یب و دنکو لتقینعا تاو ذخا هلی
 ند هرصب لع نب نايلس هد هروب نه ۀنسو یدر دەی هش رزوا یی هن اخ

 رارقرب « راماسقم ةالو رس و بصن هپ واعم نب نافس هنر و لزع

 روصنم هد هرون نه هن بواوا لخاد یس هنس قرفزوب ه دعب ردراثلوا
 مظع اعم هلا هبط نی نسح یعءارا ی باهولا دبع یسهداز ردار

 رل.دتاا ارغ بوراو یدلبا لاسرا هیارغ هت رارزوا یس هرفک مور هللارکسع

 ناکسا یتسلاها هیق و میمروربمم یی هیطلم نکرواک ب ونود هليا تینغو
 هدکد لک نیم هلبا مدآیرادقم كب زوی قوا رادربخیلارق مور رایدلیق
 بوئود ورک ابن اخ بویم ه دنا مادقا هل-هاوا یعوعسینرتک كمالسالها
 هنس هلهلوا بارخ قرشم ندلزالز دراوت یروس كل هصیصم یدتک

 ناشی رپ ورین ی نایت اسارذطا یبحص نب لب ریج هلبا یره | لروصنم هد روب نح
 فارطا ءالو هد هرو نه هنس ی دانا ناکسا ید کا كنسلاها نال وا

 هنس بولوا لخاد یسهنسر قرقزوپ هدمب رلیداوا رارقرب هرزوا یرللاح
 رتزوب رابدابا حو رخ هش رزوا لروصنیس ا هدوار هد هرو! نع

 هکیدراردباعز ب واوا بهاذ هسانت هکزد هفاطرب ن دنسلاها ناسارخ

 كيهن نب ناّمع نال وا یرطا بحاص كروصء یور كمدآ ترضح

 یراب رکت ن دا اقساو ماعطا یرودنکو هلوا شعا لولح هی دیک مان

 هلاروهج رلنوب هلوا هب واعم نبا مليه نیما لی ربجو روصنه اشاح مث اشاح

 روصنم رایدید ر د رصق ل زع ر مزب وب هدنکوا یرصق كروصنم بولک
 هنادنز بولوا لانضغرلنوو یدلبا سبحیمدآ زوب جاقرب ندنساسور كرانا

 هبا تیعج مدآ ردسق زوتلاو قالطا هلا روز یرلثل وا سوبحو موعه

 رلبدلغاب نی رویخرهش بوشود ولغ هتلخرا.دب وب یرغوط هننارس هفیلخ
 یدعلو راوط كج هن رب هر و دنک یدقیح نايب هرشط ن درصقروصم

 رطاقرب هله رل,داوا را كسك اراوط نوحم!كع هدن سوقرصق مولا دعب

 بوشوا هن رزوا یدتک اکی ندرلف رح بواوا راوس هفیلخ ریدر دشن
 هربسه نا هک هدناز نب نعم هدانئا ل وار هیلبا لتف یی هفیلخ هکیدلاق زا
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 یدآ كي شالا ن دنءاہ لا بوز وب یدابنس ه دنسارا یر هللا نادمه

 ینا یک اح ناتعربط بو دبا رارف هل اتسربط یسو دنکرلیدتا ریش فلع
 كلام نال وا« دناب كداتس روصتم ید لبا لاسرا هروصتء یتشا و لتق

 رکسع هنن رزوا هرکصیدتنا راکنا « دکد ردنوک مدآ اک | نوګ ایس هبلاطم

 هدنس هیحات هرب رح هدهرول نم هنس یدتا رارف هش راد ۲ هدکدردنوک

 روصت تاعفدلاب و الیتسا هکلا# لوا ج و رخ ی ابشلا هلعرح ندلق
 ییهع زح نب مزاح هنب رزوا كنا روصنم تبقاع ی دلیق ناشب رپ یبّرکسع
 بلاغ بودا كنج رلنوک چاقرب ی دانا لاسرا اعم هلبا ییشهناا مع نهلصن

 یرکسع ك دبلع هللا یس هلیسحرب كمزاح تبقاع ی دل وا مولعم بولغمو
 هل اب ب ول وا رادیاب ه دنادیم هللا مدآ زون نکس یس و دنک ی داوا منرهنم

 هدهرصت هدد زوئوا بولوبعوقو هدزکسزوتوا زوب هعفووب رلیدک ندعیلق

 هللا دیبع ندا ز هد هنندعو یسوم ن یسع هد هفوکو ىلع ن نایلسیلاو

 دوادوبا ه دن اسارخ و سابعلا نب د۰ ن هللا دع ن سابع هد هکم و
 هي طو نیدیج هد هر زج و ىلع ن حاص هدرمعم و هاربا نیدلاخ

 نکس زوتوا زوو ۰ دهب رابدبا لاو هللادبسع نب یلع ن, لیععسا ه دلصومو
 یدلبا جورخ لعل ارا مع نا روهج هدهروب نم هنس بواوالخادیسهنس

 طض نر هب رخ نالوا «دند دانس كاسوباو لڌو یدانس امدقم ار ز

 ندتعاطا رادو یدلوب توت ها لاملوا بوی لاسرا هروصنم هدک دا
 هلبارکسع مظعر یعشالا نده هش رزوا كلا روصم سا یدلنا حج ورخ

 ندکدروتک هرس ٌةضبق بوراو هلاهةصا ندب ر روهج یدلنالاسرا
 ناجی: رزاویداوا مزهنمو یدلبا هب راع هلا ثعشالان دم نونو د هرکص

 لاصدا هروص:« نشان و لینا یعابتا یدنک ۰ دلا ب و دنارارف هنتفرط

 بودنا مو هر دیه السا دالب نیط:ط 3 یلارق مور هد هروب نه هتسرایدلبا

 نب سابعیردارب كن هقیلخ ه دعب یدلبا مدهیب روسو ذخا هونعی هیطلم

 ازغ هن راد مور هلباییع نب یساعو ىلع نب خاص یر هجوعیلع ند
 ةلظناطو هکمو هن دم هد هرون ننس راددتا ان روس كن هیطلم بودا

 زوتوازوپ هد هب رایدیا « دنرب وارب ةالو راس بولوا یلاو هقادبع نیدابز
 لها نالوا « دلا رافکر وصم هد هروب نه هش بولوا لخادیس هنس زوفط

 یتسااها و انب تب رهش القبلاق و ی دتا قالطا هل رلاهب نر رسا مالسا
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 یدرردبا تبع هلیارمکب هدسح یلحلا لقعم ن یسعو مجصاعوبا رلیدلبا

 هبسایع ید یرلنآ ریکب یدردیا نئمدخ بولوا هل هللا یس ع لتسوپا

 للاوسوید ر دک نالغوا ندا تعدخ هسوب نوکر E ط

 نو-ساوا نهه ده هدک دید زکه سابا میاکب ینوش یدیدردکولم هدکد شا

 هدکدد ك دا نیم سام دل معا لوق تفم قوپ مکب ی دید

 یل*وباویدرب و مهردز ورد بوراقیحرکب ی دید لر وز رکھ سروپ وە

 ادها همامالا مےھارا یتالغوا رکب هدنرافدلواصالخ ن دسح هدعبیدلا

 هرکصیدا مدت تیدحندنآ بور و یک لوا ی دلبا
 ا ندنسلاها تا ا هکر دی هک یدلشاب هکک ۳ هناسا ر>

 ت وا وا کولم دبع كم دار ما م ll ك اکو رب م واعم ات

 نک ارداولقع كن الغوا میهاربا ی دلک هاب روضح ھارا فی رحلوا
 ه دنن ا كيهارا نامزرب ی دعا دازآ ب ولآ نوتاصوی دلبا بهت" بوروک

 هدنرزوا راجرب هن اسارخ یدرروتک هن اسا رخ ییرلب وتکم كيهارا یدلاق

 بصنرمما هن رزوا یس هعیش « دناسارخ ن دنهرط تیقاع یدرولک رراو

 هکر بد هدفراعم هبت نا # هتفر ناعس اب هتفر هتفر (ع) بوډا

 نیادمییتفو « دنع رانزود یدالو هک رد ه دئعح لس وا هوعدلا بحاص

 فالتخا ق وچ ه دنبس ر دشلوبعوقو ه دنح رات یدب زوئوا زوی « دنرهش
 ندنس هفناط برع ییکو ندناهفصا ییک و ن دناسارخ ییک بولوا
 یلغوا كسابع نب هها دع ن نب طيلس یس و دنکردرلثلوا بهاذ هنسملوا

 تتسق هتس هقن اط دارک اینا هدنرعشر هعالدوبا یدردیا اعدا هرزواقلوا

 هدنن اب كناسعیدج كفادوبا ندنن اکس ناهفصا دودح یناشنم ردشعا

 كنهبتف نا ی دلوا لوتقم هدنلا رفعجوبا هد هږمور هد دب زوتوازوب بولوا
 رک ك لس وبا هدن اسارخ هرکصندقدشلوا لتق بسم وبا یدلوا ماست ی الک

 لها ب و ديا مایق هن ساوعد ین اق لاسموبا یسوحا دابنس ندا هدید

 بودیاالینسا هن رهش یرو هرویاشن یداوا عج مدآ قوچ هنشاب ندلابج
 دخا یتارخ ییبدقارب هدن رهش یر نکر دیک هتفرطروصنم امدقع سموا

 رسا ناايع و لهآ كفلخ بوق 5 مانوید ز و رق دهس هب و دنکی دانا

 كلا هو ضرء هراح نکل ی دلا تراغو به نااوماو

 بو دیا لاسرا هللا سران كس نوا بیل ارا رم نا روهج هن رزوا

 موس رب
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 ۵یسایق عسوبا ردرااوابهاذ ۵:سلوا د رک یکو مج یکو برع یک

 نیشن ہلکا عياصلا نوع*ن مهارا هدرلتفو یعیدلوا لوغشم هنوعد

 یهالاد ودح هدقدعمح هشان ماا هنا ءهاشنااکا مسوبا بولوا تڪ مهو

 هدق دل وب لالقتسا هرکص یدردلا دعووبد مردبا دادو لدع هعلخ و تماوا

 تبقاع بویلوا یلاخ ندکاماریاو حالا دنابكتنا دعوزاحا کا میهاربا

 بوریدپا راخارص راحدق ن دنوتلا رایسیصن هکیدید هی*ارا نوکر
 هدک دید كدرعا تن بو دا عنم ن وعن ۰ دک دا لاسرا ههیما یټ

 یدید یدیالکد شغاقبس هدعاوء یک ینیدلوا هلکنس ه د مارا هلکنا

 یهاو فو رعااب يا میهاربا وب یدلبا لتق ىنا ب واوا الانطغ )سو

 را ه-دوک ضهب نوجا کو دتاربص هب الب « داوب وب بو دیا رکنا نع
 سوبا بیطخ ردرلشعا ه دهاشم هدهیلاع تاماقم هدننجیتا « داور

 مهارا ځد ندا بودیا تیاور ثیدح ندراهسیک ین وچ هکر د « دنفح
 تباور ثیدح لاجر یلاثما همربش نب هللا دبعو رپ و عیاصلا نوي نا
 مدآ ییحاص طابتحاو محو ردمو لواعو یار بحاصو لاتو ر درا ڈا

 نکلرر دا تب هب هقدنزو ماهنا « دنمالسا كنا رلهسعک ضعب یدیا

 یتر ردا تلالد هیانععو هدر وءا ی راکدتا تیاکح ن دنلاوحا كلا ی

 فوخ ن دنیلاعلابر نوجا یصاهوبونذ یودلرا باکتراهکلب مدمروک

 لاکند هلاک یرارسا بودیارهص هبعاتم هدلو وب هکیدردو ی دا هرزوا
 یاصقا مالا تبقاع ب و دبا لمح هراد کاو موعو مدتا مک هبنرع
 # ترگامناقکلا ور طابتلندق » یدروقوا یرعشوب و مدشرباهع داره

 موعلاو * مهراددیف مهلع یس تعفط * اودشح ذاناو رعب كوام هنع

 هدر زم * اوه دنا ىح فیس بم رضا تازام # اودقردق مال یهکتیق

 اهیعر لوت اهنعمانو * ةعبسه ضرا ایر نءو * دحا ےھلبداھلن
 كهالادیع نب طیاس هدقدلوبلالةتسا )مورا هکر رد رثالا نا « دسالا

 هکر بد یک یدیشلوا روکذ م « دالاب یسهصق طیالس یدلنا اعدا وید ملغوا

 رکب هکر دثلواوب یلاصت ببس هسا.ءایب بولوا دع ه دنلصا لهوا
 هسابعلا نب ب واک هپ هفوک یدیا یناک كنب رب ن دنرالءاع دنس ناهام نا

 یرلنا زاغرب نکیالوغشم هتیعصرانا یدلوا عج هل را هسک ضحب ندنس هعیش
 قالطا نسا دعامو سنح یرکب ه رکص بودا ذخا نسهلج هلک ءارع
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 هناسارخ یدب وق لسمو با نس هبنکو سمنب نجرلادبع مسا نیکی رع
 رادةمراکا مهار بون هکشا ی رعسرب یدیا هدنشاب یدنوا « دک ر: کک

 ناسارخ هل یلاواتیالادعب بوراوهلاسارخ هلءالاحلوا یدر و هارداز

 كچوک)سوبا هکرارید را هسک ض) ی درکه نن ته صف یکلع

 نوناصهب هجا زونردییا دسوکر . ندنررکفر طس ابعوش بواوا ربسا ن کا

 قل رط هده دوخاب نوئاص ن ES مامالادع هرکص یدلا

 لاسرا هناسارخ یتا مهارا الذ دعب ی دلوا « دنتمدخ كنا بولا هلبا

 كشيناطاا لیععسا ن, نارع مجلاوبا ن دنر هعرش ی دنکتقو کو دحا

 ندنروع ل وا كاسه وبا ی درب و قارغآ ها ز وترد بود مور نیزق
 كتهمطاف نکا یدلاقی دالوا كن اعسا ب واوا یرمق یکیا مان همطافو امسا

 تشک و ر وهظ ه دنخ زات زوفط ی رکیزو هدناسارخ كس وا یدلاع

 یحاص تعاعشو تعارص و تايه ی دیشکلوا لیصفت ه دالاب لالقتسا

 د لوا ندنش رطرم۵ب نی بصعم رک اسع نبا بولوا مدآ برشرت
 بوقلاق هغاا مدآرب نکیا هدهبطخ مو | نوکر هکنعا تیاور ندنردپ
 كعدا لاو سود ر دوم راتسد هایس مکید ر وک ه درک رز وا كس

 لوسرهک,دلباتیاور ندهللا دع نب راج ربا وبا « دناوج لسسوبا

 هايس هدنراشاب ه دقدلوا لخاد هب هکم ینوک مح# سو هيلع هللا لص هللا
 كف رحوشروا نالغوارد مال تاو دو تسیه هماج هایسوب و ید اراو هما

 فاص نیربشو لزوکساولب وبقجا لوبا هکر د یادم یدید نن وډ
 رعشلا لی وط وللاءص ىق وجو لزوک هه! ضب رع نیا لوحا ول هرهچ
 یسراف تولوا مدآولزاوا هعنا هص یرلطوب و یراقا < رهظاا لی وط
 فقاو هروماو رادربخ ندراعشا ول زوسولطاط رول ج صف ناسا ی رعو

 هرروا كلاهذ « دلاحرب ید ا شمل روک یودتا حا نمو كح تقوی ید ١

 رو یاه- هدنس هرشبالصاو رولوا قفوم هبهیطع تاحوتف یدزلوا
 ه دهس ی درلوا برطضم اعطقو را غوا هراهیلب ردکم هک و زاوا رغاظ

 قلوا نون 1 ر هددنسسد ردنونح كعا عاج هکیدر د بودا عاج هرکرب

 لادا هبت صوب اکا نک , یدنا تس تباع یرمشمو ر دا تیاف کک

 ماکد شموق هنراب شيا كوکوب الصان هدکدا لاوس وید كدلوا لئات

 تولوا فالتخا هدنسا كاسعوبا هکر ید ناکلخ نیا ی درب و باوحوید
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 دک ما رذراو هذاسم حرف ید هدنژارا رد د ودعم ند ادم بواوا

 یتموبا هکر اردا تباکح ی دیشعا ان تقو یکودتبا تماقا ہدنیادم

 هت اما قل ودرب یس ودنکه کیدروک بو دا رظذ هج العو موج م حا

 هساوا لوتفم هدمور دالب جد یسودنک ت فاع بودنا احا یلودرپ و

 نیادم “يمور یلتق عض وم ب ولوا بهاذ هن راد مور یهو سد ۶

 حورمشم هجو یلسموبا روصنم لصاطاو ی دل هنب رطاخالصا یغچهلوا
 نب وئذو نایصع لاسموبا بوتیح ه هبطخ هرکص ندکد تا لتق هرزوا

 هاحر نی ؟و قوخ نیک بوو ور هیطع هنعاد نا )هوبا و ی دلا نایب

 8 وا لکو لاسهوبا ه دن اولحو یدل لا طب ر و طض هلکه ر وشود

 ی د ر دنوک دغاک نوعا ك بولا یتغا رغآ كلسهوبا ه رصتونا

 هروصنم بوئوط هدنادمشهرکصنک] یدابارارف بولوا رادربشرصنوبا
 كملک هغرط مب هکیدنفا قساف ل وا نسهللا ودعاناکا روصنم رلدد روتک

 مب متيم نینمواارمءاا ى: ۰ دک دید ی نسندنا حاملا بوح ا ئار هرزوا

 رتمعل لو یدتا هرواشم هلع E 1 فطا ردق وب ىدا مدنفا

 تفادص ےس رروکم رکو فطا خد ندزس مدلی وس قح بولاص ريخ

 یوک هیدنوار ه رکص ی دا وفع یتا روصنء یدہد مر دا تمدخ هلا
 ۱ مرتد رھا سو رب ,زکیا غاص نب بوروط هدنکوا یسوبق لروصام
 ردشعا ببرفت هب ودنکب وروک قتفادصو تدالجوب كلا روصنم یدید

 توعد بح اص هب ودن ڪر دلسم سا یر د و نج را دبع یعسا

 ناب نبینا یدادفب بیطخ ید رارب د دج لار ماو س اعلا و

 بحاص یزورملا )هوبا رادنفسا ن, هروربشنب لمم نب نجر دبع بودیا
 هدن اهفصا می راتیناهفصا ےن وبا بودیا رک د هلبا یتاوئع هیساعلا ةلودلا

 بولوا هنسوک مانراسپ نب نا۶#یرد و نجرلادبع یہا نوجگا سموا
 ه-سرا ظافح ضب ر دبا رک ذود ردشعا دلو ه دناهفصا یسودنک

 ر سپ ن نام۶ یردب و نام یم سا بولوا ندندالوا رهج رزوب لسوبا
 ه دناهمصا یدبا قحاوا یسهذکر د هسک مان نر دوخ نب سوردنسی

 هچارسسلا یسوع نب یسع ینا یردپ ی دلوبامنو وسدن « د هفوک ب وغوط
 مهارا هرکص یدتلبا هب هفوک نکیا هدنسٌبایدب ینایسع بودا ترصو

 « رزوا كا میغن یتسهنکو  ییعسا ه دکدلبا لاسرا هناسارخ یتا د نبا



(oV) 
 حلواند  هلاور هقرط ر وصتم هلا مدآ كم ج وا قحا یسودنک بوغارب

 یا ماه ون هلا یدشا یا هقیلخ هدق دل وا بب رو هادم یدلوا

 - بوراو هفاخ هدکد تا سوبئسد بواکرلید ر ونک هلبا زارعا بویلوشراخ

 یسنرا یدر و نذاو درک هماجو ل دا تحار سا هککر هدرگغانو

 بودا توعد قدس رقن ترد ندرليڪکب هللا كنهن نب ناعع روصتم

 یک ینیدقاق لا یسودنکو رل هل وا ناهن « دنقاور كنه هکیدتا را
 یسودنک یدترغاح یل سوبا هد را هيلدا لتق ناماالب یلسعوبا بورک

 هکعا باتع ه دک دریک هنب روض> یسءوبا یدرر, ماعط هلیایسوم ن, یسع

 بو دا راذتصا هب رب ره سموا ی با دع رر ز رب قبرا وکو اعا
 یو دنک سم ویا یسپ ر كداوم یکیدحا هذخاومیدرب و رلباوح هنن رب ره

 تراشا هیانعهوبیدردبا عز هرزواقلواییغوا کسابعلا نی هللا دبعن طیلس

 در یدید كدلبا دوعص هلع اقترالابعص یک هتقویساتا هرب نودا

 ندزمبرلبیقن مزب لواهک دتا لعق نویعن نکیوی غذا مزب یربشک ن, نایلس
 دکد ید ید تعا روهطیسهلرج *یعاس ردقوب ه دناب رعوعد بولوا ۰

 یحدنسی دعا روصتمیدید مدلیالتفنوجحما كنايدلبا نایصعاکب سموا

 ن وسلیا لتق یب هللا سرا لتق ینس نب یدعم ل دلبا داره نایصعاکب

 كيهن نب ن ا٤ رلیدلبا م وج رلف رح نالوا نيکرد یدقاقلا بوید
 ید روشود یب راقالابولاج یخدهسو مان بیش یدسکیتغاب یعاف بوروا
 هله یدرب رغاح وید ( کیدا هزرآ عطف|وب را ےک و ) هساا ر وصت

 دنا عطنر بودا «زاب هزاب ییحاضعاو رل,دلزاغو بوشود هن رزوا

 یک وکو بكن-اک هللاو دعا هکنوساوادج ههللا لوا روصنم رلیدوق هراص
 فوتساف * یضتعال نیدلا نا تعز » یدوةوایر شوب بود یدزنسوک

 مقلعلا نم قلا ما * هب سن تنك اساک تیفس * مرجتابا لیکلاپ «

 بوماد  ر دشلوبعوقو « دنرو ره نوک یدب ن دننابش ید زوتوا زوی
 یودتبالتق واغابیا یمدآ كب زویتلاهدنتفو راسوهدنسان"|یراک > لیوا

 لاوسوید نسرولیب هج یلسسوبا هليا جا هکرابلانب هللا دبعیحردپ ورح
 رد هدایز ندنایرمش كجا نکل مع در دولریخ ند هس یک ر یل سه وبا هدنراک دتا

 ةیمور ىلتق كس ويا هک ردروک ن٥ هدب ردبلا جم ران ردرلثمرب و باوخ ود

 رهشر هد رغبناجهدنراک هلجد هدنب رق دادغب هیعور هک دلوبعوقوهدننادلا

CO) (۸) 



 (م+)
 بوروک ینا یرکسع ماش یدلبا عج هنسهرسسده هت سني نب رکسع بوراو

 كاذب رکسع ماش بودا مها اس ء وا هرکح ویرایدلب | مط هیدنو* ن_رهرمسم

 بوغارب نسودروا هللادع یدزون یرلنا هلی هلیحوپ و رایدتیا موج هنیلق
 بودا طض ین ودروا سموا ی دانا رارف هق | رع هبا یناڪکا هوجو

 یبصطاوبا ن دنرالوق یدنک ر وصنم یدلا مالعا هنفرط روصم یارحام

 لسوبا هلک ها لسرا نوحما یسهبساحم تالاوما نانلوا ذخا ن د ودرا

 ن یسع بولکه,هفوک ىلع نب دعلا دبع هدمارهنا لوا یدلوا لانضخ
 هد هرم صد دوا یلع ی هلن ادبع یدر و نامااکا روص هلرا ییعافشیسوم

 بسوبا هدف رطو یدلوا یراوتهدنا نامزر بوراو هننار كنایس یردارپ

 هرزوا قّلوا دی فک ن دنرکسع هللا دبع ب ورب و ناما هقلخ مارهنالادءب

 هنشتفت لام كیصحاوبا هرزوایییدنلوا رکذهدالاب یدابا هذ هنن رکسع

 هنپ ی دتسا كا لتق بولوا اننضغ هبنرع لاک سوبا ن دیک و ذک

 هدککودییرناقكقلخ نب و یدلیف هل نلیسو وفع هلبا یتعافش لراضءهب

 ه روضتمو یدید ردکعدهت علوا دع SE EL تواوانیما

 یبضغو ظرف « دکدرب و ربخ ییارجام ب و راوبصحاویا ی دلبا مش

 هفوخ ندنسسعا تع رع هنف رط ناسارخ كاسمویاو ی دلوب د ادتشا

 اکسرانوب و ید ر دن وک نی روشنم كني رلتلابا م اشو رصم بوشود

 ربغم جد هصوصخوا مسموبا ی دزاب دغاکوید ر دولرمخ ندناسارخ

 بویدردمزدوخ ناسارخر شا بص یسلاو ماشو رمصم یزب بولوا

 تالسا مرفاو ه دنرلارا واک هن ادمیخدروصمیدلبا تع رع هن اسارخ

 ه دناب كمك هنسفرط ر وص: هلبا یعابآ صاوخ لسموبا هرکصفدنن اب رج
 كلذکی دا منم هبت رح لاکن دک متیهلان كلام رصنو با هدک دلیاهراشتسا
 ندنراکویب كني اود ن اسارخ هک هسیک مارنا نالوا نومو راشتسم
 یربغ هلسهوبا هرکص ی دل وا دیش نکل یدلیا ریذحو عنم تباغ یدیا
 كارت سد ی اد عن ا كحوید زکیدتنا تع زرع هکک هنفرطروصنم

 « ماوقالا هليا طلا بهذ * ةلاعءاضةلا مملاجرالام » یدوفواقب وب

 یروص ه دقدراو یراب دلبا تع رع هصوصخ وب هکنوج هکیدید ه دعب

 یذید رازقبا تفلام اکس قلخ ارب ز هلبا تعب كسرلید ن دیک  لتق
 هلبا یرکسعو ینلرغآ یقع42۱ نكلامصنوبا ین اک مسوبا لصاطا و



 ( هه
 عج هتشاب نب رارکسعرسو ن رکسع بو دنا دنلب قنطلس یاوعدییع نا

 ردشعا دهع یو نب تقو مغ دفیچ هرفسو حاشس نینمولارماو یدلبا

 قلخ هلا یراغ ا تداهش هصوصخوب قلخ كولب رب ندنرارکسعرس بوید
 هدقرطوب یدلبا هرصاحیارح بواک هللادبعو رلددت | تعیبودیا داععا

 زک هسزنسا عهدا تمدخ هدزکو یقرک هسّتسا بولک هب هفوک هباروصت )هوبا

 هللا دبع رک هسزتسا مەديا دادما هلاهرفاورک اسع هزکفرطبوراو هل اسارخ
 هلکا صا یکتک هنکدح كهالاد,-ع اک اروصنم یدد مهدیک هکنح هلا

 كاس وا هللادع ی دلبا تع رع هن رزوا هاد ع بول آ ب رکسع سونا

 رانا سارح نانلوب هدنناب قجماوا رادربخ ن دنتکرح هن رزوا یدنک

 نی دیج یدلبا لتق ن دنفوخ یرردغ یدآ كی یدب ن وا ن دنهورک
 سب ولاسراوبصنیاو هبلح هلءاعع تروص یتا یدبا « دشناب هبطت
 نسهدالتفیک ید دراو هفرط لوا دج هنلماع نالوا ه دبلح ن دهدرب

 قالم هلس وبا هدل وز بود ارارۀ قلا وارادربخ ند هصقدجیدزادغاکود

 یرکسعبونوق هنئص) هللا دیعرلیدلنا تع رع هل هنن رزوا همادبع هلغاوا

 هدنیصندنفرط روصنم تقولوا هبط ن نسحیدکح قدنخ هنفارطا
 هن کم مسوبا بولک هرزوا یرما نالوا دراو ل روص« یدیا لماع

 هللادبعو یدنوق هنفرطرب كئیبصن بولک هرکصندنآ )هوبا ی دلوا قطع
 ماشیب نینولارمما نکلزلکد روم أم هکنج هاکنسز بوزا بوتکم هنفرط

 یرغوط هناود ماشو ی دد م ردیکه کیا طض یاش ی دعا یسلاو

 لها كنسلاها ماش نالوا « دن كهللا دبع م رجالف ى دلرق تعرع

 قافتا نوحا كتک هتفرط ماشبوشود هبارطضا هلغاوا هدماشیرالایعو

 هلب>وب لسموبارایدقلاق هلا ب ولوا ب رطضم ید هللادبع هلبا یراغنا
 یدروق نسودروا هلع لوا یدلک یسودنکب ور دلاق ندنرب یهالادعهلبا
 فارطا یدتا ما هنن رکسع یدبا ناوارف یهایمو هایک ت الح لوا اریز

 بوغار هشال هنحا وص ضعب نودارتس یرویق نالوا هدفاک او

 بود یم دید هزس ن هتناصا قعلوا راد رخ هللا دیعرلیدلبا ثی ولت

 ماشرلیدتا كنج یآ شب بونوف هل یفیدنوق كلوا امدقمو یدنود
 دن نب رکسع لسموا هلغلوا لمکمیرافار و قوج یسولت | كن رکسع

 هبطعق ن نسح یدلبارما لسموبا سپ رایدشا ناشر نفوفص ب ورا



)۰٤( 
 ه,یلاعت هللا ه دقدناوا لعن یلاوحاوب لروصنء ه- رار طح قداصرفوح

 روصتءراددروس ود شعا الام هرفق نکا ہاشداب یتا هکنوساوا دج

 عضو ه هنن نخ لهتسهرب بو دیا ذخانلام هلج هسا ل زعير ندنرالماع

 یودتا هرداصمو ی دیشع وق لاظملا لام تس ییعما له رخ لوایدردنا

 یدنردشراق هنبرب رب بوربدتیارب رخ ه-: را ر زوا یتیرلبحاص كلاوما
 هلکنا هلا در هناا یلامو نامز كفدلوا هفیلخ نس هب یدهمییغواو

 تکرح هرژوا لاونلوا «دنتفو یدهم یدرد نسرواوا ح ودع سالا نيب

 ید یس هرثکع اض وا یدض كنلاوحا نالوا روک ذم روصنم ر دشغعا

 ا دقدلوا توف حافس هرزوا يي دلوار ذ هدالاب ردراو
 تعس ن دقلخ نوڪګا كلا یسوم نب یسع یس هداز ردار مرجالف یدا

 هنیفصینا نروتوک ین وتکم ی دلیقر رګ هنفرط یلاوحابویلشاب هکمر ویلآ

 مسوبا بوبد (هللااشناانلتفص) قعلوارادربخ ند هصقیدل وب هدنل بم

 لخاد هن روضح بولک یدلبا توعد یودنکو ۳ نوتکم هند رط

 هن اففاو دا رف هره لاکیسودنک بو رب و هنلا یی وتکم ناک « دقدلوا

 بولغا « دقدلوا فقاو هلاو>ا بود وفوا یی وکم جد لسموبا ی دلغاب

 تفالخ بوروک نع فو عرج كروصتءو یدید (نوعحار هیلااناو هتلانا)

 جوعرفعحوبا هدکدد ردن باس هدا رف هبنصوب نکا شا هجوتهزمس

 ندکرزوا كن-سینا نب سوبا یدید مرد ا فوخ ندنجورخ كهللا دبع
 ر دیسلاها ناسارخ یرکسع هللا كلا ار زمر ہا تافک ه دخابكعا مفد

 هر هف وک اعم یسنکیا بودا تع ندروصتمو یددراردا تعاطا اک رلتا

 رکسعرادقرب ندنسلاها ماشو ناسارخ هدنن اب كنيلعنب هزلادبع را دلک
 تعسقعلوا لصاو هب و دنک یربخ یتوف كحافس یدیا هدهفناص بولوا

 دعاشو یسوم نب یسع هد هدوک هد هروب نه هنس یدل وا ناب وپ هفالخ «

 هد هند هو لع ن نایلسهدهرصب و لعن خاص هدرصمو ىلع نهللادبع

 سابعان_ دیعم نب هها دبع نب سابع هد هکمو یئرامخا هلا دع نب دان ز
 هدنلوا هروب نه هنس بولوالخادیس هنس یړ زوټوا زوی ه دعب رلبدا لاو

 یدراو هرانا بوهیج هد-هب یدلوا لخاد هب هفوک بولک ند هکم روصنم

 طبض یرت افد و نازخیسوم نی یسبع مدقم یدلیا عج هنشاب نی رکسعو
 هللادبع هد هروب نم هثسو ی دلبا ماست نس هلج هدک دلکروصن یدینعا



۳( 
 تولوا ال ه دنرزوا تماهش ی ایس نکيا « دن زداهزو ك اسن یدا

 « دنص وصخ تباهمو یارو مزح و تعا یدیا مدآ بولقلا لوبقع
 هلام عجو كرت یعلو وهل هلبا تیلک بولوا نارقالاقثاف ه دنا سابعلاوش
 علب و جصف هکراشلا ديج ه دبادآو مولعولقعلالماکیدیا شعبا كاهن

 لتق مدآنوج هجر و ماطن هتکلع نکل یدیا تاذ قیال هفاهاشداب و

 مدلبا تمدخ ه دنسورحا كروصتم ن هکر د شرپالا مالس یدكبا

 ید زل وا كانَصغو ر دا ل هعضوره تواوا وع وخ تاغ ه دنساهتت

 یدرولوا نوک ید تویلاق هد و دنک تااح لوا « دو دقیح هرشط نکل

 تق و کیدتا س واج ه دفعو لحدتسم بویک یعاوئا نرانالغوا هز و

 شاروک یشر_قلعتم هیعلو وهله دنس هل اځ یدریدنس هیلوا نین هاب

 یراق الغوا برع هدنسابص تقویسلر ندندالوا نوکر ظةفیدالک د

 راب رع « دنګا هیکه یکیا بون هراوطرب بولاص هاشود یسوقر ه دنت ایه

 هب هقیلخ هد هفاصریدناراو لمر ا دةم ر ند راک اوسه یراک در وهیده هثب رب رب

 ار زرلبدلبا بل هدن راک د روک ینا هم دخ ید روډ یرغوط هل یراکدر وهده

 ید روص ی دیغوب یرلکدتنا ه دهاشم رها قلعتم هوهل هلی وه دارس

 بوږ ا لوق هدک دتا ضرعنس هبده بولک م وص ەم یدلوا دیقمبوروک

 م لکن نیح هک رد یسع ن قعسا ید تاز رل هللا هجا نر هبکه

 یردار و روصت هتک رب ندساعلاو ه دنباب هدافا نما ره ههیدبلایع

 هدلام عج رداکد شلوا لضاو هنس هبه دواد یر هجوعو سابعلاوبا
 هروصنم یمالغر كن اسارخ ءاطعوبا هکر دلوقتم هدنناب یس هغلابع نالوا
 یاملواروصنم هدک دلنارعوید رد راو ېه رد كب نوا كماغنا مب بوراو

 یدید مرولآ نوعا كلا ر د لاموب و ی دسلیا هرداصم نداطعوبا

 تولوا لماع هدر ر ن دکفرط كنس ن هکر دکنس ند هن لامو اطعوأ

 هدک ددر دقوب ید تیارقر هدب و کد شم “راق هلت یربمرپ الصا

 بو دبا ج وزت قس هکو زم كمك نی یسوم نب هیع امدقم نساک ا روص
 عج بو دیا نایصع هد دنس هسیا هنیع یدلاق ثارم ن دنا اکس لاموب

 ناتلوا رک ذاکس بولوا مزب لامو» سیر دشلاق هتروع لوا لام یو دتا

 در اهدیب بولوا ص رح ردقوب هلام عج یدید ردشع لاقتا هرزوا هجو

 یدرک هب وره ٌهبج بولوا یلاع یکلهوک یو دیک ن کیا شا عج نازخ



(۰0) 
 س یدشا ناسا فک ید روصنم بولوا نایسل هن نکل یدلبا دا ره

 هقن رش چ هغ“ هل جد مسوبا تولوا ججربما روصنء ه د هرو! نه دتس

 هدنرو ره نوک چ وا نوا ن دنس هجا یذ ه روب نم *هنسورلبدلبا تع رع
 توفحافس ن دنض م كعج نکیاهدنشاب زک-سیرکیدوخاب چ وا زوئوا

 نوکرب ی دیا مدآ وازوب لزوکت یاغرفهج هکر دیالقن ې نب رفهج یدلوا
 نکلماب وس یزوسیکیدلب وس كکللا دېع نی نایلسنب براببوقاب هپ هنیبآ
 تیفاعبو دبا ربع هلبا لب وطرع هدکتعاط ینب هکمردبا اجر ن دکهاکرد
 كران الغوا هد هرڅط هکىدتشیا ندعنا ماغ مالک زونهویدىد هل ناسحا

 یدربدنوساوا ل دهنوک شب و یآ یکیا نهدعو هلکتس هنو رب یس رب
 (نیعتسا هب و تاکوت هيلع هللابالا وقال هللایس> ) بودنارمطت ندزوسو

 كع> كرهدیک ب ودنا ذخا یج یی ودنک ه دنرو ره ن وکچ أقر, ویدید

 یسهجوع یدلوا ت وف هدنرورح نوک شب و یآ یکیا ماسءو ی دراقیج
 مدقم ندننوم یدلبا نفد ه دهقیتع رانا بول نم زا ىلع ن یسع

 هیاسوم نب یسع یس « داز ردارپ هدعب هروصتلا رفعحوبا یردار یقالخ

 هیاسوم نب یسع ب ویلرهم تیب لهاو یدنک یی همان دهع بودبا تیصو
 ر دشلوا هبطع نر ےھج اوبا ہرکصو لالحملا هلسوبا یر زوادتا یدربو

 سابملا نب ها دبع نب ىلع ن, دج نب هللا دبع (ر وصتلا رفعجوبا)
 *دلالس یس هدلاو ر د هفیلخ یخآبا یسابعاا یعشاهلایشرفلا نینولاریما
 ۱ ا هج اش رات شب ناقط تولوا هزار
 هرکص یدتا بقلتودلب وطو بالا ل ردم هدنااح یرفص بولوا نسم

 یی رااصحتو ی دساوا بیقلت ودد قیناودلاوبا یشا ن دنک سما و لع

 را رد جد قناود ن وچ ا کودتا قیبضت هليا هبساحم هج راو هقن ادر,
 قلازونوا زوي یععبیدردبا رلاطع مظع اضتفالا هس هلدا اسما هم هوب

 ه دنهرجم یدب ز وتوا ی رارقتسا « در زوآ تالمرب سو ه دنس ها ید

 ه دنشا ترد شا هدزکسیلازود یدبا هنسيکيا قرة نس تقولوا بولوا

 نوحه هلا هوی"رب بولوا توفهدلحمان هنوومرتب نکیا مرګ هدف رشح
 نوزوا رعسا ردشلوا یآ چ واوهنسیکنایرکب یتدم یدنلوا نفد هدننب
 ههطا بح ر هجولا قرعو قجازا ی رانا کیا كنلاقص بیهمولب و

 اب وک ناب ز یکیا یرازوک هک اب وک ی دراب وب ههایس یتلاقص بولوا مدآ



(۰) 
 هدرصمو یی ع نب اص هدنیطلفوسهو اهدلابجو هدناسارخو یلاو بەک

 هدناعب رزاو ديسان دزپ هدهینیمراو ىلع نب لیععسا هدلصومو نوعوبا

 حارخو ىلع ن هللا دنع ه دماشو روص هد هر زحو لوص ن دھ

 تواوا لخاد یسهنس شب روتوا زو ه دعب ردنا كير نب دلاخ یرادرتفد

 كنا سموباهلک اج ورخ حاص ندا ز هدرهتلا ءاروام ه دهرود نه هنس

 لاصیتسا نع ااو ناشبرپ نیتیعجو یدلوا بان رفظ ب وراو هن رزوا

 یلس*وبابوروسشود نتصرفر یدینلوا ندتفرطح اف-یورخ بسیدلما
 بقاع نکل ی دیشعیا ی دصت هثیاوب هلکهردنوکربخ وید نس هدیالتق

 هدرلاا هد هروب نه هنس ی دل وا رارقرب ه دنماعم هب سهوا بواوا هلب ود

 زونواز وډ ه دعب ر درلشلوا رارقر رل مدا نالوا ر وک ذم « دالایهنب

 بوتکم هنفرط تحاقس مموبا هد هرو نه "هنسبولوالخاد یس هنسقلا

 هناسارخ لسموبا یدلنا ناذینسا نوا كلكف رشح بودا لاسرا

 هلبا مدآ زویشباکا حافغ-سی دیالک د ش:ج هر رب یربندنوکی بدلوا كلام
 مع“ د مدلشا شيا ردقوب هتساخ نب مبسوبا نکل یدرب و نذا هکلک

 رارکت « دکدید ججاتح هکنک هل رکسع رادقمرب هتیلا ملکد نیمار دقوج

 ساوید لک هجرصتخ ردلکد لمص* هرکسع قوچ یلوپ كتهکم حافس
 ه رکص ی دليا تعزع بولا م دآ كيب نکس هاب ویا سپ ید ردنوک

 هلآ نر رفن كب قحا هدنناب بودیا قب رفت هدننیب روباشینو یر ینب رکسع
 حافسیدلک رابکبس یسودنک بوغارب هدنرهش یر نسهن رخو یدیوق

 هلبمارکآ ب وراو ی دردنوک هلابفتسسا یسال راسو نی رارکسعرمم هلا
 مت و ع رکناکا حافس ه دکد لک هنب روضح هفدلخ هرکص رابد رونکح

 هنسوب روصنم مردارب رکا بورپ و نذا ه دک دابا ناذینسا هکتک هج ی دا

 ی دلیق شزاوتوبد م د ر ر دنوک ب ودیا چ ریما قس ی دیسلوا « دک
 هلکەر وک نک وش كلسەوا تو راو هاسارخ ام دقه ها رف عج وا

 هللاو هلبا لتق یلسوبا وش لک هحافس یردارب هعفدوب ىدا شنا دس>
 مرولس یتشیدلواالبهت كس وب اب حاف- یدید ردراو داسف هدتغامد كلا
 یرأکر س كن هاو روصنم هدکد د ردعولعم جد یرلتهدخ نوح امزب نکل

 رک هدانا نییە یب ی دکر هنر كلا هسخوی رد ه درتلود *هاس مزب

 كيا لتف هلا هلی>رب یلسعوبا حافس شل یدید یدر ر وکیراشیاوب



) ۰۰ 
 ندنادملادبعون نالوا یرایاط كحافس ه دشن ود یدلىالتق هلبایابا هل
 لاوس ندروما وب هةل ەت هننرصت كلەقيلخ ب ولک تسار هتعاجر

 نس هلج بو وا لانطغ ن دنرلعا تناها هب ودنکو توکس ه دکدتا

 رایدباراو مدا ر دةلوار یخدندولدازا بولا مدآ ردق یمرکب ی دلبا لتق

 كعا لتف یی زاح « د رطدحا تاکش هحاص دب بواک نادلا دع ون س

 بودا حام ن دصوصخوب یتا یعاہتا صاوخ ضوهب نکل ی هدلبا دار |
 نسعیا ل اسرا هني رارزوا هب رفص ج راوخ ن داروهط ندناع یروب نه
 ج راوخ ی دلبا لاسرا بورب و مدآ ز ویدب هلا هلبا یراتیا باوصتسا

 هلبا یدنلج یرلکب یرلنا ب وک یی رد مزاح راب یا ه دلح رورلا بعص
 هبهرصت نر راشاب و رابدنآ م دآ ردق ك.نوا ید روک ندعلف هلا

 بولیرپ ونذا هنعوجرهدق دلوالصاو هحافسیرا هعوطةءس"وریدردنوک
 هالو شکدوادوبا ن دنناون لسوبا ه ده رود هنس یدلک هلبا تعاللس

 هشالو دفصید لسم وبا یدلیا رسا نعههنولتف نعد هعن بودا رفس

 روهج نیروصنم هلبا مدآ كي چ وا یمک نی یسوم حافسو یدلیفازغ

 ىدا هدننبالو دنه هلبامدآ كيب یکیا نوا روصنم هکیدلیا لاسرا هنفرط
 رارف هیهب ربا یسودنک یدزوب یتیرکسع بودی هب راحم هلکنا یسوم
 ندهصقوب یباتم ا نالوا ه ددنس ی داوا اله ن دقلسوص بودا

 بولا نسایشا نالوا لباق هکمروتوکو نلایعو لها هدقدلوا راد ربخ

 چ وازوتوازوپ « دتاور ضعب و هروب نم هنس ی دلبا رارف هنب راد زرخ
 ندنهشداب نيج بوشوزوب هلبا یهاشداب ساشهناغرف دیشخا هدنسهتس

 هدکد لبا هرصاح یهاشداب ساش بواکو یدلا دادما کر كم زوي

 موا رایدلبا دن فک ید رنا هلکعا تعاطا بوبهلوا رداق هتهواعم

 بوراو ی د ر دنوک هنب رارزوا یاص نب دا ز قعلوا رادربخ ندهصقوب

 ییرکن بورعق یب رادقم كی یللا یدلوب رفظ هتتشد « دنراک امر | زارط
 حاقس هدر ول ههل یدحا هنح یقوبسلا هی رلیدلا رسا ردقك

 عضو زالو رارانم هج راو ه هکم ن دهفوکو  یدلبا لهن هرابنا ندءهمح

 هد دماعو فاطو نیمرحو لاو یسوم ن یسیعهد هفوکه د هروب نح هنس یدنلوا

 هلجدروک و یباوتو هرصب ءشراا عب رلان لع هدنع و هللادبع ندا ز

 نب یس وم «ددنسو یضاق روصنم نب دابعو یلاو ىلع نب نایلس ه دناعو



(4) 
 ناهرفهللا دیک لاک هءفدو رک ىدا شعالفاغتروص:ه بوردنوک مما

 یوربه نا بوراو یدردنوک مدآ بویلاق یس هراح تقلا یرمغ كحلک

 هد هد توو ینیدئلوا لتقف رای دابا لتو هدنس هل اخ هللا دواد یلغوا

 لالد هلا یرلعشو د هبارطضا ن دص وصخوب یسااها طساو ر دشعلوت

 ر ج ولا هد هروب نه فا یدرردتا نیک ن رلبارطضا بودرغاح

 قمروا ن رانوی و ذخا یلاع كن هاسوباو لاسرا فرط سراف شالا لا
 ذس هت یدر وتک ن رب یب سما كاس ویا ںوراو تعشالا نا ی دابا رما

 هکمو د ن یک یردارپ كجا فسلماع ه دنیا وتو لصوم هد هروب نح

 لماع هدهفوک و ىلع ن دواد یسهحوع كحخافس هد دماع و نع و هندمو

 ذی واعم ن نایفسلماع هد هرصد و لیل یا نایصاقو یسوم ن, یسع

 هدسرافو روهجنب روصتلماع هدشنالو دنسو هاطرانب حایضاقویلهلا
 ماشو روصنلماع هدن اجب رژآو هینیمراو هر نحو تعشالا نب دم لماع

 كالا دبع نوعوبا هدرصمو ىلع ن هللا دبعیسهجوع كحافس هدنعداوت و

 نیدااخ یرادرتفد جارخو ی اسارطا مسموبا هدالعاو ناسارخو دن زبنا

 لخاد یس هنس چ وا زولوا زود هدسعب راند ایلع ندواد چ راو كمرب

 یدلبا مح# هرکصذدکنج کج بوراو هدیشب رفا ثعشالانی دمحم تولوا

 ینهیطالم ب واڪ یصیق نوبلا ه داور صعب و رصف نیطنطسف و
 ندنسلاسهاو ذخا هلا شب وروب یالقیلاق هدسعب بیر و ذخا هاب و
 هلن وب ندد لازب كرش ناو ی دلبارسا نس هاو دیهش نس هج

 جورخ هنب رزوا )هوبا بوید لدغا تعی" هنب رزوا كکود ناق هر قحان

 یییارطا اصندا زسموبا هلکغا عج مدآیرادقم كي زوتوا هنشاب و
 دنسو یدتا لتق کی رش نا هرکصد هب راح رادقمرب بوراو یدر دنوک

 ناعو نی رحم و یس هروک هلحد رو اس یه هج وع حاقس هد هرو! نه

 یلاو هش رزوا یس هروکزاوها ليما یس هجوعر کیدو لاو هن رلتالو
 ى راحل ا نادملا دع ن هاد ع ندا ز یساط ندنوفدوادیسهحوعو

 یر هجوع یکنکب ماشو ی دلیا بصن یلاو هنب رارزوان و هنیدمو هکم
 زوتوازوب ه دعب ی دابا ررقم هنوعوبا یرصمو هیحوت هطاصو هللا دبع

 ج ورخ مهار ن ماسب هد هرو نح نس تولوا لخاد یس هنس ترد

 اسب بوراو ی دلبا لاسرا ییهع ز> نب مزاحهنب رزواكلاحاقس هلکعا
 ( یر .(3)



) ۸ ( 
 ییادفرب بوروکل و۰ هژذلوا ه دساح ه دارا هلا هس وا ۰ دک د- | هدافا

 تحاصعء هلا حافس هدر هصک هلذلوا مدآ تیک س وح ها وبا یدر دنوک

 لس وبا نکر دیک هنس اخ توقی>ح هرکصا درو هدعاقرب ههآ ربیدردبا

 كع لتقحراوخ سانلا نیب ی دلوا لوتقم هللا یمادفا كمدآ یکیدردنوک

 یبح یردارب كحافس بوبابق نی رلوبق رهشیسنریا بوئاوا تعاشا هرزوا

 لصاو هحافسییتفرب> یدنلوا نفد هد د ساهو یدلیق یی زاغ د یا

 ىا ىلع # ۰ ناک نمو بهذبلف رالا لا » ردشموقوا یرعشوب قعلوا

 راج هکر س یس هن اخ بواوا صح یم اكن هلس وبا وب 6 قم اب هتمانم اف س

 هدنلصا ی دنک هسخو ید رارید لالخ ن دنغادلوا م دنسوشراح

 نارقالاقباف هد مک ت کلعو تسایسروءاولضافو بیداردلکد یتبوکر س

 ردشغعالذب لام قوج « دنصوصخ هیسابع تلود تماقا بولوا مدآ

 هدنیحر يکيازوتوا ز و هدر ورم یا تردندحافس تفالخ یلتق

 ینادم# هپ ودنک هلا تبسن هپ هلیبفرب مان نادم ندنع لنابق ر دشلوبعوقو
 كطخلو ر دنعلوا قالطا اکا یظفلرب زو ادتا هدمالسا تلود رد یخد

 ندنظل ه رزاوم نالوا هنسانع هنواعم ر دنما وا فالتخا ه دفاع: ثا

 لق د وخان ن دنرازو هلا واو رسک هنس انعم لج هکر رد یک ردقتشم

 لفکتم ن دّفرط ناطاسر زو هک ا وک و دغش ن درزو نالوا هنساتمم

 كلازووا هکر رد یکه لوا شعلوا قالطا نوعغلدلوا للو لج لمع

 بوتفص كةلح ندكلاهمو بعات» رزو ر دقتشم ندنظفا رزو هليا ىح
 کو دتا اجلا هتأرو دعا هرز و ناطاس رار د هغاط ی رلکدتا اجلا

 ن هبنق نیا هسیا لوق یهکیا ردیلوق كجاجزوب ر دشهلوا قالطا نوچ ا
 تو روک ن راتعاطاو لاقا هلسمویا كقلخ ه دناسارخ ر وصنم ردیلوق
 ب ويد نسلکد هقیلخ نس نکیآ هدنایح لسوبا هحاقس ی ردارپ ه دک داک

 هدطساو ر وصتم هرکص ی دلبا يما وید هلا مک یزاروب اکا حاقسس

 یدیا هلی هلیا روصنم یخد هبطعف نب نسح یدنک هیءرص ح ییهریبه نا
 هنر روض> بورپ ونامااکاهلبا ینذا كحافسروصنهلک 2 | ناتیساهریبهنا
 یتلتفو « راشتسا هلبا )هوبا ه دنصوصخ هریهنا كحافس هرکص یدلک

 لتف ی « ره نیا هتل اهنفرط ر وص یر دار هات هنکودتا تاوصتسا

 هعفد یکیا رب امدقم لاسرا بوتکم دک وم هبا ناعاوید نس « دا



Ge 
 حافس ه دنارح بویکر اطابب و ج ورخ ندتعاطا هدهرو ن نس جد قلخ

 هد ره شیآ ییاورایدراو هن رزوا بکن یس وم نالوا یلاو هدنفرط
 هرزوا هرصاحم یبءرببه نبا « دطساو هثب رزوا كرلنا حاقسرایدلبا هرصاح
 هی هفر ن دنا هایسقرق ر وصتم ی دلبا لاسراو نییمعت یروصتم نالوا
 هد رایدمجا یر وق بو دنا نایصع یرل لاها جد كنسکیا یدراو

 یرهسش هللا ینلخ هرب زج نال وا هج هلرب سم نب قحا ی داک هنارح

 لعته اهر تولوا رادربخ ن دنمو دق لروصنم ی دلبا لوغشم هبهرصاحع

 هروصنم بوعیچ هلی رکسع بعک نب یسوم یسلاو نارح سب یدسلیا
 هنن ا كق( سا یردار هداهر مم ن راک نالوا یکب هقر یدلوا قسم

 بودا لاسرا هنموق هع ر نال وا هدندرامواراد ینا قعسا یدلک

 مک بوک هنی رزوا كلرلنا لروصنءرلبدلوا داحشاو قافنا تسدکب یس هلج
 قع“ ا یادلبا رارف هاب یردارب هداسهر ورک اکب یدزوب هرکصادکتح
 یدتک هکعا عج نب رکسع هطاسعتیسو دنکب و دنا نیشناج هداهرینا

 ی دلبا نا رج تاعقو هع هدنرلدب و هرصاح یراکب هداهر تولکروصتم
 هن رزوا قحا بوزاد دغاک هتفرط هلا د ع یس هجوع حاقس هدقرطوب

 عج مداردق كي نشا ند هر زج لها هنشاب كقاڪ“ ای دلبا صا قعراو

 ید روصتءیدلبا تکرح هن رژوا كنا معالابس> هللا دبعیدا شلوا

 ناینسا ںولکںوتکم ید ندنفرطقعماهدانشالوای دلواقالم اک | بولک

 هءنیهراو هر زج یروصنم حاقسرل در و ناما هلا ندا ندحافس هلبایسعا

 كناورم عسا هکر د هک ی دلوا یلاو « دنا هل وا هغیلخات بودا یسلاو

 دنرو م یایدب هکر دنا ناسا هدقدلوا هاک ۲ ن دنبخ یتیدنلوا لت «
 یردارپ حافس هد هروب نم هنس ی دنا « دنس هرصاحم كروص:هو ی دنا

 لاسرا هنفرط سو ا نوح هرواشم نصوصخ لتف ی هل وبا یروصنم

 هنس هغاط هب ولع یفالخ هس وبا هرزوا ینبدنلوا تراشا امدقم ار زیدلبا
 مدا نیعتم نکل یدیا هرزوا فارحا ن دلا حافس هلکعا دا رم فرص

 هلذلوا یقادص هللا مسوبا كنب ردارپ بوعا مادقا هنلتف اات یب هلغلوا

 هدفدلوا قالم مس وا ه دنرهشو رم روصام یدتا راتخا یتا هتلاسر

 نیرالا روصتم نونا ن دنا و ی د لیا لابقتسا هد هفاسم حرفی کیا

 هس وبا ییارحامیلاواتللا دعا یدلیف توف هتیفده دنمارک او ی دپ وا



) 41) 

 یدلبا نوناق یک ایسو ردسشل وا كلاممساادج و كنچ هنیژک |
 تمالع هفلاحم كمك ضاس و تعاطا هس ابع یب وا هایسس هک هلی وش
 لولس هل ایصع كلسم فداوط ضعهب هد هروب نم "هنستكلذ ددر ی دل وا

 هرلنا هنلادېع ام دقم هکرابدتا ج ورخیسلاها نب رمق هلج نازا رلیدتا
 شنا اقا هدنصنم هن یدرولاوا نالوا یراکب بور دنا تەب هحاقس

 بودا لالضا یدرولاوا ییالکلا روکلا نا ندنسا معا ناوم ی دا

 لاما هدکد تا فلکتیجد ههداب لهاو ی دیک ضاب و ی دا ج ورخ

 ب و دا نایصع ید یرلا هرم نب ببح یسلاو الب تق ولوا رایدتا
 ههادبع هلا یرلغنا عانا اک |یندیرلیلاها ناروحو اقلب و شوک ضاب
 قحاوایوعس«یب و رخ كنسالاها نی سسنق ی دنا لوفتم هکنج هلکنا

 لایعو یغارغآ ی دلیا تع زع هشب رزوا نی مسنق بولوا مبص هلبا بیبح
 م اغوبا هللا مدآ كي ترد بوبارغوا هقشمد رادقمرب ی دا ه دقشمد
 بو دا هار مزع یدنکو نیيعن ظداح هدنا یال یب ر دملا دنع

 عج هتشاب كن العالا دبع ی ناععیسلاها قثشمد ه دق داوا لصاو هصج

 یگ اغوبا نالوایماقمت اف كالا دبعوراب دیکر اضایب و رلدتباج ورخ بولوا
 ه دفرطوب رایدابا تراغنفلرغآ كهللادبعولتق هل هسیک هصنرب ندنعابتا
 ن ههادع دوباو قافلا هللا یا ممدنو صجح یدیسلاها نیرمساق

 كب قرف هنشاب ل دڅ وبا رایدتبا تم ن دن ايسا نب هب واعم نیدیزب
 مزحالا حر ب واک هنب رزوا كرانا ها دمع ی دلوا عج مدآ یرادقم

 هلا ردءصلا دنعیردار هدنس مدعم كهللا دیعرابدلوا قالە داح مان

 لاله م دآ قوج ن دنیفرط بول وا كنج مکحت یدزرروب هبط نیدیج
 بولوا م دق تبا هلا مدآ زویشب درولاونا ه دفدلوا من.هن» د وبا یدلوا

 ن رمق هللا دع ی دانا رارف ههدن لا یعاا دڅ وبا رب دلرمق یس هلج

 هن رزوا قذمد ه ددد رل دیک هایس ب و دا تعاطا یدرپ و ناما هنسلاها

 هر هلادبسع رلیدلوا قرفتمرانلواراح هکنج ه دق دلوا بب رق بو ود
 كرزک تبالو تیالو ین ایفس د وبا یدرید2ا تعاطا بور و ناما ید
 سار ی دلوالوتقم ه دلا یسلاو بوراو هزا جه دنتق وروصنم مالا تداع

 قالطایرلناروصراب دروتک هروصتم هتسد تسدیاغوایکا هلبایعوطم

 هر زج هلیا یرللوا رادرمخ ن دنرانایصع كنسلاها نی مسن امدقم یدلبا



) + ( 
 هللا ديف نينع ولا عما زك فيلخوب ىد رب ىلع ترمضح ني: ولا رماالا

 مر تفالخ یعاوب هکیدیدو ی دلبا تراشا هنفرط هللا دبعبود یدقیچ
 هنن رل روح عن یسبع هدنامزرخآ ىو زبازام#>ندنر و ردهدرناداخ

 راسو راددلوا لخاد هرصن بوغا ن د ریتم یسیکیاء دعب ز ردا مست

 هد هفوک سابعا ونا هدعب رايد ا تعس لد هماشخا بولک ج و ج وڏ سان

 ی دعیح ه رشط یس و دنک ںوغار ماقما ید واد یس هحوج

 کو دتا لاسرا لا هاسوا ام د-ءو یدر وتوا بو ر وق نس و دراو
EESهللا د.ع یسهحوع یدردنوکر رک ع هفارطا ن وعلا دادما  

 اسوم نی یسبع یس هداز ر دارب و هنفرط د زب ن ن وعوبا یی لع نا
 هن دادما هبطع ن نسح نالوا ه رزوا هرصاح ییهرمهنا ۰ دطساو

 هنف رط هبطعف ن هدیچ هدننادم ىس ابعلا ن ماست ن رفعج ن یحت و

 ماسی ه دزاوها ی رسان ن را عن دع نورع ن ناعع ناطغلاوباو

 لاتسرا هنف رط فاوط نب كلام نامع نب ورع نی هلسوهنفرط میهارب نیا
PEدر ول لع یآ جاقرب  aدن دم تب و۶ او ُ رکص 3 هماراو  

 ام دعم كالالطا هل وبا تقولوا ی دا لرزت هب هرامالارمصق « د هعاه

 *دسیدلواربفء هلا وارا در بخ ندنک و دنساكع اف رمه هنق رطب ولعیفالخ

 هللا شب ورو ىلع نب E دنرور نوک نوا كن اض مر هرو نع

 نذا هبهنولتق نعاس جواویدلبالتف مدآ ق وچ بولا ین ره شق شہد
 هب وماهدسلحر ویدلیق روخآ هن را راوط یریک عماجنوک ین و یدری و
 ماعط بویشودهرفس دن رارزواو لتق مدآ رفت یا ناسفط ندنسهقناط
 یرلشدا وشو یدروغروط « دن-وشراو بود رغاح ی یعازواو یلنالکا

 لاوس هلب وب اکب هکشعالهت یعازوا ید د نسرید هن ن وحاز :دحا
 ويدردشماواتیاور یدح ( تالاب لاعالااغا ) هزب نکلعدیشر هدکد حا

 هرمشط نب نکن ا هدراظتناوید رش و د ه دنتلا عانا تقو همناببور و باوج

 یردار ههادبع كلذ دعب ی دابال سرا رادزوندمدرآ هرکصرل,دراقیح

 دیعص بوراو ی دلبا لاس را ندندرآ كناوره هللا مدآرادقمرب یطاص

 را دت التو هرژوا هحویتودللوا لیصفت هد الا یاو ره هدربصوب هد صم

 هرکصندلار دشملوا لتق هلاق نوک وا هنر رخآیس ها ید یکیازوتوازو
 یدلوا لسخاد هنکح رب ز كحافس ه وما دالب ميج ادعام ندسا دلا



(“4) 
 سالا وا نکل رلبدناص نم ه دیا كل رادت باوج ساهلاوبا هبهذخا"وموب

 هکیدید بوئوط زوب ههالادبع هللا قفرو بویلوا لانبضغ اءطق ندزوسوپ
 وارمخ ن دنس نیسحو ,نسح ل رادج كلذک ن دن ىلع ترمضخ لدح

 هوا شمر ره ه دّتفالخ تقو هرانا لع تربضح هلا رظد سد رندا

 در یر نسخا نا هللاد.ع مهر و یسهدا ز ندنآ هکلد ینااکس ید ن

 هنس مرضا تدوجو باوج تعرس كحافسساحم باد زا ی دعا مالک

 لهدا ناب هن رزوا نیس بیر یییاقو نالوا هدننامز كلا رلبدتنا بعل

 كرمت یتفالخ اکا ادتا ر دتفالخ هنس که دنس هنس یازولواز وب

 ر ن هادمش رود نه هک ردشاوا ن ایلن صح لالحلا هلسوبا ندا

 ندنفیدلوانک اس ه دنقوس دایج هکر س بواوا مدآر ندنسلاوم عیبس نالوا

 هوبا ز دبقلءوبد م لار ز و ردکعد یب هکرس لالخ ی دزرید لالخ
 ههل وبا ییصوصخ هنبلخ نیە هبطق ید ر رد دج لآ رغما هاا

 هنسلاها هف وکک یربخ لتقف ل دع ن ےھارا ی دا شا تبصو

 لیوحو فرص هبه ولع ن د هيس ابع یتفالخ هلسوبا قعل و | لصاو
 یسهفگ ههج یرورضراب دلوا هداداضرا او اقتراسنکل یدلبادام

 هعم اح هقیلخ ه دقو زا یست را رلب دنا تعب بور ونک یس اءهلاوبا

 رباه ید لع نب دواد ی.هجوع ب وهج هربنمو یدلیف زام بوهیج
 ندساعوبا قلخو ی دروط « دیغاشا ههدق چ وا ن دهقیاخ هد رزوا

 هب یل اه هلل! بو دیا مالک اغآ سابعلاوبا سد رابدلبا تعیب م ولا یلص
 هرکص ندیلساو هيا صڈ هاو هلو هیلع هللا لص هللا لوسرو انئو دج

 ناناضف كتسابعاا وذ و د ادعت ن راحابقو لاظهو تءذم یب هیما لآ
 هقارع لهاو ناب و رکذ ن رلتنارق ءا-و هيلع هللا لص هللا ل وس رو

 منا هفوکلالهااب ) هکیدیدو یدلبا ان ن وا ی را-ق دلوا نیعم هب ینلآ
 مکندز دقو انیلع مهم رکا وان ساشلادءسا متناو انتدوم لازمو انب لحم

 كحافس (ريم ا راثلاو جاهلا حافلا انافاو .هنسافرهرد نام کنایطع یف
 یس هحوعو یدروتوا راحان ی دلوب تدش ه دلع ل وا ی داراو یساج

 مذ یی هیما نب و تاولص ههللا لوسرو دج ههللا ںودا ضوهت دواد

 هکنول وا یکم ولعم ةقوکلا لغات هکندد هرکص ن دحدم یساصلاوت و

 ی دمتیج هقیلخرب هرکصنداسو هباع هللا یل ص ها لو سر هزکب ربو رس



(er) 
 تصعم ی رلتعاط كرلتا ههلخو تسد هب هقدنزو دالا نرو دنکسو

 بودا داعتعا ءوس سات دماع هدنعحرلنا هلا یرلعا مالعاو هدافا نفیدلوا

 هفوخ ب ور وکیاحو جد رانا یدلوا لئاز یرلتسحتو تباهم ندب ولټ
 رلپدلبقن د رنا نی ركع وق بولا هلوق نسهقناط كارا هللا یراعشود
 رادحا طیلست هنع رحو لا وماو ض ارعا كقلخ یهفینع هفاط ل واو

 طیل ست هن رزوا راودنک ی رلنا ید یرلترضح یلاعت قح یمالاتقاع

 هللا لودر یرلتلود رادم ك رلنا یخدرب یدلوا یرلتلودلاوز ببس بودیا
 كعا مع هتارف لواو ی رل ا رق هنراترضح لسو هلع هللا یلبص

 زودنک نکیا ما ه دنس هغلاط هی ولع یتعموب ب ولوا قلوا بجاو هقلخ
 قلخ ءان هن رلکدعا تااعر هتارق ق وح هلا یرلعا تناها هب هقرف لوا

 صالا هاهو رلیدل وار دا تر اج هن راتفلح و تن اھا هرانا ید

 هیسابعیافلخ (دصق) یدلوا بجوم نراثود لاوز باساوب -
 ن لعند ن ههادبع (جافسلا ساءلاوا) ر د هدلرارکذ

 یسابعلا ىعشاهلا یشرفلا نینم ملا ريما بلطلا دبع نب سابلا نب هلها دبع:

 هدنسهیحان اقلب هدنس هنس کس زو بول وا هت راحل ا ها دع تب هطو ریسهدلاو

 ع ررهش یسهتس یا زووا زو ی دلو اغ و وند ه دنادلوت ه د همیج

 ب واوا هقلخ ینوک هعج ۰ د هفوک ه دار ور ہکک چ وا نوا ن دو الا

 یرکی هدرانا ن دنض رم كج « دنس های ذ یسهنس یا ز وتوا زوو
 بولوا یآرکتسو هنس ترد یفالخ ت دم ردشاوا توف هدنشا نکس

 یلغوارپ ماندحیدبا یالک (نموب هب و هللا دبع دن هللا ) یشغع كنت اخ
 هکیداوا یزقرب مان هطب ر یدلاق لیست ی دلوا ت وفه د داد بولوا

 لالما ن ایلس نب صفح هاسو یسارزو ی دنا ه دنح اکن تک كندهم

 ی رلپ ضاقو مثهاا نخ اص ن اسغ وا یحاح و كي رب نب دلاخ « دعب

 نوزوا ولت ضاب سابعلاوبارلید ا دیعش نی و یراصنالا لایا نا

 صف لزوک ی زوب و یافصولجاص قجرب وڌ ول رعس ینروب ولب وب
 ادع « دنفالخ ل وا یدبا هسیک ههیدلا دیج یًرا نسح مالکلا
 هوجو هکندریک هن روضح كحافس هلا فعءر ه دنلا لع ن نسطا نا

 هدف رش فحم وب نینءولا مات و یدیا ل ام الام ساع هللا مشاه ین

 ساعراّصح هلج ٠ دکددرب و یزرمع>یییدروب نیا هز كنلاعت ق>



( ۴( 
 رلوا یراح یرلبکح ید هد دادنب نالوا یرلکللاراد هکلب ه دقارع هکلب

 ع وعس+ رود: ڪک ه دنرلتفو هکر د_ثلواو ی را ر وهظ ببس ی دلوا
 تفالخ هرکص ن د هپ وما هکرل داب ن د هع ګر اتا نالوا یرل_هولععو

 ی اضق هکردو یسر ند دهد راثآ ل وار دتح هلوا رسام و |

 یراترمصح سابسع نا ر دبا تاور ن دس ابعلا نا « د الحلا ج رأت

 هللا لص هللا لور ن, هکیدید بودبا تیاوراکب لضفلا ما هکثمروی
 لصفلا ما اب اکی راب دبا ه د رج ) و د نڪ م دک ن دنرلنا كس و هباع

 هکمرولوا لماح هعت نب هللا لوسراب راب درو وند نس هک هنالغوار نس
 منب هصذ مدید ر وا نيع هر زوا قع راو ها كن رلتروع ناب رق

 وید نس هروتکاکب نامز كکردتبا عضو یالغ ل واو ردییکم کیدید اکم
 مالا بسح ی دلو ه دمکیدتبا لج عضو بوش ربا تقو رایدروی
 هنغالوق لوص تور و ناذا هغالوک عاص مدتلبا هن رلتداعس روضح

 یالغوا هرزوا ی را مارل بد روس وید روتک ییافلطا واو رل بدرو کت ماف
 هی هب روطح سابع م درو مخ ییارجام بولک هسابعو مدتكب ولا

 ددصرپ هلل وڈ ن د رکش رش ف رط نوا د ولو هوب لضَةلاما ب وراو

 شب زوتوازو ساعا ےہ ہدقدلوا ناسرب ندهصق تعصوید یدتا لقت

 ر وصتو حافس هکر ولوا ی زور هکیدالوا كنس تفالخ « دقدلوا یسهنس

 هنراسقن هللا راخا یاثماكو لصا او ربدروب وند رددرلنا یدهمو

 هشد طباو ر یراناو ب اهنا رامدآ یبحاص تع رعو تم بولک توق

 تب وصع هدنراتهلرلنا بودیا مّعسلو دنن هودنکه لا هداقتعا طباوضو

 یدلوا لصاح طابتراو تبسنرب دک او یوقا ن د هلامو هیئحو هیبسف
 رفوتو ریثکت نرلنواعهو هعيش ب و ر دنوک رمدآ ارس هفاک او فارطاو

 « دنرا-ثیا بولوا تصرف تقو دصرتمو تکرح هرز وا ج ردنو رلیدتا
 ل زتو فعض هنتاود هر وما هللا ېس ج ر اوخ ترنک ماس#رابدطق هل
 بو دنا زارا یزار نالوا ز ونکم ه دنزارمعص تصرف زاهتا هدفدلوا یراط

 یهال» ی راضارقنا بس رلیدروتک . رست شوغآ ینطاس ده اش
 كلذكر د-شل وا ی رلغتا لفاغت ن دکلام طب هلا ل امهنا ةي یهانم و

 هند یامل کو لولسم هکلاسع نت ریغ ب ودا بعالت هليا هیئید روما
 نادرکو ر ندنرافرط یجدرلنا بویلغاب هکعارلافجو رات ذا هلبا لتقو برض



۱ ) 
 كنس هلج كد الوا نایلسی دلاق یرفشب زوتواو لغوا یلص ج وا قرف

 نالوا یسلاو هفوکو هرصب و نجرا دعو ىلع ندرل | طةف بوااق ىل ن

 ردرلنوب یدالوا كساملانب ههادع ن ىلع ندع یدلاق یرالسن ل دم
 روصأل رععجوبا هقادبع حاغسلاساعااوبا لا دبع مهار

 ید تکا دهع یو .دننایح یر دپ یعگاربا رو نه یک یسوء

 ندزعلوا لتق ی دعا لتق ه دهب سح بوتوط ی دح نب ناور هرکص

 باهولادبعیداباتاصو هسامعلاوبایردار نصوصخ اوعد یفالخمدقع

 توف « دناو ی دلوا یسلاو ماش باهولا دع ںوا وا لشوایکا ماندو

 ت ولوا لاو هنن راد هر زج و نع و نیمرح جد دمر داق یلس:یدلوا

 هللا سابا ودا ها دع ردرا و ییس ج د كلوب ی دل وا ت ود هددادغب

 یسع كلوب ىلع نب دج ن یسوم ردکج هاکیرارک ذ كرفەجوب' هللادبع
 ںواوا یسوم وا یس هنکر دشاوا یسلاو هفوکو زاوها بولوا یلغوا مان

 یدو هاد عو لیعتتاو سامع یسوع ا اسع ی دلوا توف هد هقوک

 هسد لعند ن ی ردرلنلوا ی او هک اأ صعب تواوا یدالوایرمغ

 بداوایغوا مان ھارا ی دلوا یسلاوس,هولصوء ندنقر طرفهجوبا
 هر رج ندنفرطرفهچوبا هسا لع نا د2 ن سابعی دلاقییس كج ارا

 هللادبع ی بلوا توف هددادب ر داضلاوبا یس هتک برا وا یسلاو

 ددع كرلنوب (فرحیغکبا) ردشلوا یدالوا یربغیخدو لضفو
 ند هیسا ءردهدنرک ذ یراضارقناور ,هظ ببسو یرلت.ک. 1٤ عیج و یرلت دمو
 هادتاو دادغب یرلکالاراد رد هسوکر فن ی د زوئوا افهلخ نال وا « دقا ع

 یاایللازوتلا یراطارقنا هدقارعو هدنس هسیلا زووازو یراروهط

 یکوشو توق كن رلتلود و تردیمرک زوینبیرلتطاس تدمو ه دنګ رات

 یلک هدلئاوا هک كلام یرلفدلوا كالام ميج كرانوب ر دشلوا هن-یرکب زوب
 ید ر وتقوا یراهبطخ بول وا یراح هدکلا« لوا یرابک> كلافلخ

 یصع نع نیقارع رد رانوب ارداق هکعا بصنو لزع ینیرایلاوو
 هبنیمرا ناحبرزآ هر زج سراف ادعامندسادنا بفم ماش

 ناسارخ ناتسرط ناجرج ناتسس ید لبج
 ی دا یر دحرس كلاعوب دنس دنه رهنل ءاروام ناتسراجط

 یدلاق تبالو یربغ ن دقارع ه دنرام>رب ز بوةیچ ن دنراما رپ رر, هرکص

 ( یر 9(



(PD 

 چوا مان هللادبع ندر ذعج نب هللادبع تنب اتسا ماو یرالغوا مان بوقب و
 یدالوا مانه املو یسعماو دعصلا دیعولیععسا ندراه راج جاقرب ویبغوا

 هلیایردب بولوا ردقلا ی ظع یبحاص لاجو نسج تباغ دح ردشلوا

 بولو | یراتهباشم هن رار ر و یدا راو توافت هنس ترد نوا ه دنسارآ
 هدشب یرکیزو هدتاوررب یکیایرکب زوب یدرازُملوا قرف ن دنرب رب الضا
 رد دنلسا كن هيسامعیاملخ رد-ثلوا توف هدهارش نکا ه دنشاب شل

 یدیا نایلس وبا یسهبنکب ول وا مدآ غیلبو بیطخ هسیاییع نب دواد

 بصنیلاو هیمرح ن دنرافرط بوش ربا هن امز یازکس ن دل ود هیسابع
 ك بلع نیسع رد ڈا یلسد بولوا توف هد:شان چ وا زوئوا یدنلوا

 یصالاو هرمعب و هندم ىلغوا مان نسسطاوبا قاحهتا ساملا وبا یس هبنک

 رفعج واجد لع نب لیععایدلوا توف هدتفالخ یدهم یسعردشلوا

 سراف ن دنفرط ن وره دجا یلغواو یسلاو سرافو هرصب ن دنفرط
 كالع ني دعصلا دبعرد_ثااو ییست رد راشلوا یسلاوصمو هنیدم و

 نیطسافو یسلاو هر رج ن دنف رط رفهجوبا بولوا دوا یسهبنک
 ییامعا بولوا ت وف ه داد دغ ر داوا جد یسلاو هرصب و نيمرحو

 بواوا ىسلاو ماش ن دنفرط سابعلا وبا هفیلخ ىلع نب هللا دبع ی دلاق
 مسصوبا بو دیالاسرا یل سویا هنب رزوا تارفهجوبا هاکیا تفلاخم هرکص
 ی دلوا توف هددادفب ء دعب بودا سح ینا رةعجوبا هرکص یدزوب ینا

 نت بوفعب یدبا هدانهیمسا بولوا هب ریرب یسانا ر د شلاق لف 0
 هدنا بول وا یسلاو ماش ن دنفرطرفعج وبایلع نب اص ر دشلاق سن
 خحاصوب ر دی رالغوا كنایهاراو هللا دبعو لضفو كالا دبع ی دلوا توف
 هرصدندنو رط رفءه>وبالبع نناهلس ردخاا داوت هد هنسرب هل ارفعح وبا

 یدلوا توف هد هرصب ه دیکیا قرة زود بولوا یسلاو نی رحب و ناعو

 دڅو رفعج ندبسلاطیپا نی ىلع نی نسا نب رفعج تذب نس ا ما
 ردشاوا یدالوا مان نسا ماو ىلع ماؤآ هطافو اعهاو بن زو هڈیاعو

 ندقبدصلارکب انب نجرلا دبع نب هقلادبع ن, هحلطنبدمج تذب هشیامو
 یدالوامانهطب رو میحرلا دبعو نجرا دبعو یلعویسومو نورو ےھارا
 یدعسو مالسلا دبعو هليا دبع ماو نایلسما ندر هب راج جاقرب و ردشلوا

 بواوا توف هدهرسهب نایلس نی رفعج ردراو ید یدالوا مانهالو هیلاعو



(TD 
 هلبایبس كط اس اک | دیلو ر دشلوا هنس شعلا نسیدلوا توف ه دهارش

 ك: رلترضح سابعلان لا دبسع هکیدلواوب یلصا یدروا یسگزویدی

 سابعلانبانوکر بید ردیا تمدخ هي ودنک بواوا یسهب راج دوم یراصرب

 یدتا كر نامز رب و ی دعا بلط یتبدلوو ی دابا عاج هبهب راج لوا
 هبک ن دنا بوراو هنک وامدع كار ند هنده لها هب راج لوا هرکص

 بولاح دح هب هب راج یرلترضح سابع نا ی د روغط نالغوار و ی دلا5

 نالغوا ف: رظ و رداهب ی دلبا دابءهت-او یدوق طیلسنیدآ كن الغوا

 هکللا دع ندیلو ید ر دیا تم دخ هرلترضح سابع نا بوب وڏ

 كاصاا ن هللا دع ن نوک هرکصتدتت افوسابع نا یدیاراو یاسنا

 هذ رط هللادبع ن لع ید دیلو یدتایدصت هیاوعد ويد ع یلغوا

 دعذا ره هدنکوا كنسصاق قثهد بولوارکفرط طاس نیلوا هرزوا ظ.غ

 ید یصافو كرادترادهاش هنن رارقا كسابعی هللا دبع طرلسم رایدلوا

 هرکص ندکدلبا ت ایا نیس بودن! عاتسا نوعا یرطاخ كدیلو

 لوسر تقولوا یدلیارلتذا رفاو بودیا یدصت هنساوعد نارمم ندیلع

 هسیکر ب مان ندلارع ندندالوا عفار یسولدازا كلسو هيلع هللا یلص هللا

 یزس بودیالتف یپلکوش ن وجا طاس ههللادبع نییع نوکریدیاراو
 تلوهسو قفرو یدلوا هداداضر لع هدک دید مهیا بااهر ن دنرش

 ىلع طیلس نوکر نامز دعد یدتا عقدو علم ندنرزوا ی دنک ی طیلس هلا

 ی دراو هب وح وا لع رابدراو هنا رب كنيلع عقاو هدنحراخ قشمدهلرا

 یطیلس ب ولوا لاننضغ رع ل ر « دیا هلاکم هليا رع رک ذلا قیاس طالس

 كطبلس نوک یسنربا ىدا رارف یسودنکو یدلیا نفد هد هشوکرب و لتق
 قعلوا رادربخ نهصفدیلو یدلباکشت بوراو هنسوق لدیلویسانا

 نیع ود ملب یع یدتیا لاوس یطیلسو توعد ی لع بوریا هنداره ماه
 ردقوب مربخ ځد ل وا ه دکد تبا لاوس ب وریدلو ځد یندلارع یدلبا

 سر رایدلوب یتیم كطیلس یوبآرا ینات.ب ی دلبا ما دیلو یدتادادوید

 تعافشهرکص رابدروغروطهدشا وک بوروا تك زود هلع یدتاما

 ناهلسمرکصبولاق ۈن هدن | دهنکاله د دیلو و یدلبا ل هب همیج توئوا

 لغوارب مان د ن دسابعلا هللادسع تّ هبلاع كایلعیدتروتک هقشمد هن

  خاصو نایلس ند هپ راجرکیدوییغوا یکیا مان یسېعو دواد ندب راجرب و
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 ىزهدلاو كن هبنبح ماونجرا دبعو برحو دبعمو مئفو هللاديبعو لضفو
 هنویم نينمولا ما بولوا هبابل یعسا هکرد هیلالهلا ث راما تن لضفلا ما

 ندب راوج هیفصو هنماو ثواحو ریثک و مامت ردیسهمسشم# كن رایرضح
 سادعو ی دنا دو وبا یس.ةنکب ولوا لوس ن دنس هلج لصف ردراشلوا
 بولواتوف « دنسانناساوع نوعاط « دماشیدرونا هنک هلکنا یراترضح

 یرعشا یاسوموا یخدینا ی داق ید الوا یرمغ ن دن "مقر مان موشلکما

 لع ترضح بولوا مدآ داوجوینمم هسیاسابع نب هللادیبع یدرتوط
 ضراعیع هرودنکهدنرعرخآ ر د-ثلوا لماع ه دنع ندنرلف رش فرط

 كهللا دبع رو نح بواوا یدالوا مانر؛ءجو سابعو هللا دبسع ی دلوا

 یدلوا یلغوا کیا مان نیسحو نسح ن دسابع ن ههادبع تننامسا ید

 هدالاب بولوایلغوا یکیا ند هیثراح ۀشیاع نکیا ه دنع سابع نب هللادیبع
 داطرا ن رشب نالوا یلماع هدنع كن ه واعء یرلنا هرزواینیدنلوارک ذ

 هب هیغ رفا هدنتفالخ نا ترضح هسوا سابع ندعم ر دشا لتف
 ی دا لماح هکیدنلوا ذخا یس هب راجو یداوا دیهش ه دنا بو دیک هارغ

 مان هللا دبع ك دبعم یدراو هلبا حاکن هب یربا م ر بولوا صالخ هرکص
 كسابعلاوب ا ر دسابع یرلومآ هکر دنلوایلضواچ وا كلا هکیداراو ی دلورپ

 ی دلاق یدال وا كلوب ی دلبا ذخا ین هندع یسب رب كرانا ه دنتفو جورخ

 ر دشلوایسلاو هماع هک للادبع نب یرس ردراو یدالوا كسانعن برح
 ریست بحاص یدلوا دیهش هددنةرس سابع نب مقر دندنناععا لر وب نه

 ندسابعون شود ادج ن دنر رب یررمفن دند الو وانا هکر د خاصوا

 هد هندم هقادیعو هد اط هللادبعو هادماشلصف هک كل دمروک ی نس هداب ز

 سابع نت هها دبع ردراڈ لوا توف هد هی رفا دیسعمو هد دنفرس مفو

 یداوا غلاب هنشاب ی دی شا بولوا سابعلاوبا یس هبنک هسپا یراترضح
 ییزاغ ب ولوا توف ه دقناط «دنتفو رب ز نا بولک للخ هنرصب و
 سابعو ىلع ن دنوت اخمان هیدنکلا حرمشم تذ هعرز ر دشا هيفا ندم

 ند هپ راجرب و یدالوا مان هبابلو ههادبعو نجرا دبعو لضفو دڅو
 ن لع یدلاق یدال وا كاضفو دحو هللا دیع ر دشل وا یزریق مان امسا

 تمکر كيي هد هجکرپ نوکر بولوا سان دبسعاو سانلجا ها هللادبع
 « دنضرا ماش ه دنګ دات یدب نوا زوب بولوا دڅو با یس هدنک یدرالیفزام
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 ر واوا هر زوا ترثکر ی رح « دنا بولوا عقاو ه دلحم هلح مر هک ردب ره دش

 یررو هنال نصح یخد یرب و هن اب« دنلحاس قاقز رح یخد یسب رب
 رد, رهش لیهس ید یر و روروم نصح هدئسب رغ بناج كن هقلام جد
 باک نالوا هدیوبن مس كماشه ناک الا هل دبسع نی نچرا دبع
 ر دندنرهش لیهسنائلوا رکذ ردشع وق فنالا ضور ییسا بودیا ح رش
 مک سمو نی تباغ بولوارهش فیطار هاشم هفیرمش ماش هسیاهطانرخ

 ه د هفاسم کالنوک شب « دنتعس بونجو قرش كنهبطرق ردراو یسههلق
 لوس زا راقامربا ن دما لج عقاو هدنفرط بونج كنار دشلوا عقاو

 هدنلحاس ق اف ز رګ هکردندندنلاعا كلا هب ولش را رید لبنش هنغامربا

 ردندره-ش لوا یتییولشلا یلعوبا نالوا اما كتئاخت برغم ب ولوا عقاو
 هب هقلام لصاطاو ر دندنلاعا هط انرغ جد یسهعلق هی دعمو ی رهش هاب

 ) ی دنفوا هبطخ هنا راب ولع نامزرب بولوا كلام دوج نب (یلعونب
 یوجتی :(سیدل یاسر مش را ور
 هر هطانرغ ی دلوا ضر ء:مرلب ولع بودناالیتساهرادد لوا یبا ه نصا سکامنا

 ه دزوقط یرکیزویئرد ب ودیا ہکح سک ام ن (سوح) هی
 هللادبع) یسهدازردارهدءهیدلوا . (سیدا) یلغوا هن رب وتوق

 یکلاع لوا ندنلاكنا نیم هدننجرترد ناسکسزوتردبولوا نیکلب نب

 ی رلهاشداب هک دریک هللا نيلم نالو سلدنا هللا هلهجولوا بودا ذخا

 هللا اشنا ردکح هلک یرکذ ه دنلح ےک ہن یدیا نیقشات نب فس و

 یسافلخ هیسابع نالوا هدرصموقارع ۰ ( یرطسیکیا كن هينا *هفیعص)
 هدنرکدرانلوا هدقارع (هرتف یکلوا) ردن رزوا هرقفیبا هدنرارکذ

 كهنع هفایضر سابع (ناونع) رد هن رزوا دصَةمو ناونعرب
 بسو ی رتکلم عو یرلتدهو د دع لرلناو یناععاو دافحاو دالوا

 فرم یلوا )7 ودون وزوا شرح کیا ترک ی او روواف (

 یس هجر كهنع هللایضر سابعردهدنرارک ذ یناةعاود الو كسابع ترضح

 یدیشعا روم « دندادع ی رهجوع كم و هبلع نا یلص هل لوسر .دالاب
 لضف لا دبع ر دراو یرلسا هکردراو یدالوا تلکرا نوا
 رڪ ما نجزادبع برح دعم مق هلادیع

 هنلا دبع هیفص هما هسبحما ردرانوخدیرقچوا ثراخ
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 یطاق بواوا كانصع یجدرانایدردنوکر بخود لدا تعب نددب وم كاک

 ہ دنرلشب « دنر اک دتا تک رح ق افتالا لع نوعا كعا كنج هللا دم

 زویئرد ربهز هلهجولوارلیدلبا كنج هلبا یرارپ رب ب واوا عقاو قاعشرب
 (روصتم) هنر بولوا لوتقم ه دالا سیداب ه دنع رات ز وةط ی رک

 یرفاغلا صاع یانب دع ن روصتلا نب نجر لا دبعن زب رعلادبع نس 1| وا

 هدهیسالبیدش| بصن لاو هر هرون نه دن دم ی دجشیلبغواو یدلوا < اح

 بول وا عاق «دهیرم (دجخ) یلغوا قهلوا توف زی رملا دبع
 نونلا یذ ن یے ن ومأم هرکص ی دلشاب هکشیا رم دت یب روما كن هیسالب
 * دنرهنش هیره ناامزرب دج هلکغا ایی هیسلب بودبا تصرف زا هتل
 صوحالاوا (نیترازولاوذ) یداماد یجد یا « رکصیدلق

 هخرواو هم هل وا توفهدحوا قرف زوئردان بولاحدام«ن دم ن نیع»

 (یګوبا) یلغوا هنب ریدلبا تم وکح « دن رارهش ن ایجو هساسو
 ا هکمر کاو روما ی دلوا ماقنکیا ء دنتشاب تربد نوا دحش
 یح وبا « دفدلوا توفهدیتلا قرف ز وئرد بولوالفکتم دج هتعولا

 رلیدلاندنلا کلام نالوا قاربا بویعاص هباسحینا قاخ هلغلوا لحوک
 دشر غلابع غلاب هرکص یدلاقرالحم نالوا رواح اکاو هیرع هدنن>رب ز طف
 دادعو باسنک | ن اشولع هلبا ب اانا هیهرفاو مولع ب ولوا ريو
 نڙي سد هنکل ام ب ولڪ نیم تقاع ر دشعا ق احلا هکولم رباکا
 یتبدلوا نک اس ی دیا راتفرک دنس هپ توم ضرم هک دن راقدلوا

 تواوالصاو هنعتدر ودز "هزاوا ه دقدل ر وق رازراک نادیمهدنتلا لرصق

 هلبا رطاخ یافص جد نرگوع هک هلو وش یدتا ریدکت 5 دلاح ره ىز کال

 ترد ن اسکسزوترد هلهجولوا ب ودنا فسأتوید یدلواسسع قلوا

 هوفدعب ردشلوا هنسر قرق یتدمو شب یللا یتس یدلوا توف ه دن رات

 هناج نالوا یرلکللاراد كنکولم داجون « د دیه رفا هلرلیک ی ایعو لها
 هقلام (فرحیعجوا) . رایدلواكلام هب هرم نيم بوراو تب رهش
 ه دن ونج بناج كنهبطرق یرهشهقلام ر د ه دنرکذ یرلکاح هطانرغو

 یزوجو یریجنا ردهفاسم كلنوک شب یرارا بولوا ه دنلحاس قاقزرحم
 بناج كن هقلام هک ر دن دل اعا كنایرهش شابا ر واوا ق وج تاغ

»* + 
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 تا سار كب هعس هلی یدلبا لاسرا هنس هرب رخ هئا درس هللا هنیفس

 حف هدنرخ الا عی ر قلا قرف زویترد ییهرو نع "هری زج بوراو ی دیاراو
 هرکص نکل یدلوا سس نط سونو رسا یسەکت نداراصت ی دلبا

 هلا ی رلعا دادزتسا یر هر زج هن بواک ند هرق یس هرفک مورو كرف

 قو د لدهاحع ی دیشلوا توقیطیعم یدک هسادنا توئود دهاح

 رانو یداوا نیشناح ( لع) ییغوا « دقدلوا توف بوی ربا

 هثی راد یال ندرلتالو قازوا ب ولوا الع بحو ع لها ځد یسکیا

 کاح (سماعوا) یلغوا هت افو دعب ردرلنعا مارک او ماعناو باج

 هد زکس شع زوبترد هدب ی دنا لک د یک ی دج و یسابا نکی دل وا

 هیسیه  (فرحیجنرکس) . ردشعالاقتا هدجا هتلابر دتقم كلام لوا

 در تنا دا داغ دی مگ روش وب نده درک دیک
 هلوم هدنف رط برغ ردراویراهرمسهو ها وغاب قوحتوا وا كلل ا ةدعأق

 تموکح ؟یدصتمرهاطون هدرهشلواردندنلاعا كنایرهش هنو راویرهش

 ید)وا ضوق۰ هیدسوک مان ( نجرا دمع ) ندنرلگا تساب زتولوا

 رکب وبا یرب زو ندنفرط لدابعنردقعم هرکصذدتد هرب ر دفو رعءوبد سر
 هرهسش نکل یدلبا ذخا ندنلا كناج رادبع ی راد لوا یرهفلاراعن

 یب یمشعلا قیشرن نجرلا دع نیک عا نایصع هدععم ه دقدلوا كلام

 هرکص ن دقیضتو هرسساح نامزرپ ی دردنوک هنن رزوا هليا رکسعرا دقهرب
 ناصع یکی لس ید لوا یدلبا طیص قالو یرشو بودن رارفرک٫ وا

 تموکح هدراد لوا هصلوا توف ه دیدی ز ويب و تعاطا هنفرط نیّلمو

 هیره (فر>یجزوقط) ردشلوابب رق هیهنسناسقط یرعیدایا
 بواوا عقاو هدنرانکی زکد تاحاولا یرهش هرم ر دهدنرکذ ییاکح

 هد هفا سم لیم شب ردلدتعم یساوه ردراو یس هعلق نیم یروس هدنفارطا

 هج ر و شعنش نصحو هل اشر نصح ر دندنلاعا قلا ها2 نصح

 (نارمخ) هدکلاملوا ادتبا ردندنناقمط# هب عید یراره-ش شردیاو

 هلفلوا توف « دزوفط نوا ز وترد بواوا تموکح یدصتم یرماعاا

 ) تعسو قبالو هعنراو «هبطاش ی دلوا نیشناج یرماعلا (رهز

 قلخ بورافج یهفلخ دب وم د یعاق یک اح هیابشا هرکص یدلوب

 جد هنفرط سبدا یکاح هطانرغ هلبارمهز ه دکدلبا بیغرت هنتعاطا كلا



( ۳( 
 یرکسعرسهدهدرال ندنفرط رذنهدناصا بواوانیءهتسیهل یدل وا کاح

 : ردشعا ناب رج یسهعقو روهشمهرب هلا كنرف هدنرد ز وتوا زویئرد ىدا

 (فسو) یغواهنافو دعب هاب ردتفلا (دجا) یغواهنافو دعب
 دیع)یلغواهدعب هلا نیعتسملا (دجا) یلغوا هنافو دعب نغولادجانا

 یرانلود بولوارصنتسلا (دجا) یلغواهنافودعبهلو دلاداع (كلاا
 هکر د لماک لا بحاص یدلوا هدزویذب یراضارقارد_ثلوا ضرقنم هدنوب

 رقف تباغمدروک ی, رب ن دندالواكنا هدماشلاقشمدهدن رات ناسعطزویشد

 یرلک اح هلهسو هيسنلب و هشوطرط (فرحیجلا) یدیاهرزوا هقافو
 ج د كناو مقا و ه دنسقیش بتاج كن هیسالب هشوطرطوب رد هدنرک ذ

 وب ر دشلوا مفاو یس هرب زج هقراام ه دنا قاقزرح ه دنسقرش بناج

 هلوک ل وا بولکرهنر ر دشل وا عقاو ه دنراک لوکرب هسیا هیسالب ردرهش
 دوب ر دہ رق هقاقز رح رد ه دنسفرش بناح كسادناره شو رولکود

 هلج زا ردراو یر هرمس قوح ب ولوا هتسارآ هللا ناوارف هایعو راسا

 هپ هشوطرط نانلوا رک ذ ردندنر هرمشم اشکلد هربکلا نیعو ریدغواعطب

 نسساوا (روصن) هترهش هبسالب ویرماعایفلا (ببل)
 بواوالاو یرفاخلا ماعا ن روصنلادج نب نجرا دبع نی زب رعلا دبع

 هدنس های للا زوبترد یدلوا نیشناج (دجش) نلغوا هدمب

 یتتموکح هیسنلب بودا رادغ اک | لیصعسا نی (روصنم) یرهص
 یدلوا < ت زر نب  (دوبع)  هسیا هدنرهش هلهس یدلآ ندنلا

 (كللا دیس ) اكوا دغب ردشلوا دلو هالدا بولوایرب ر لا
 (هلودلا رع) یبغوا ځد كلا ه دعب ی دیا هسوک رعاشو پیدا ی دلوا

 رازجو هیناد  (فرحیجد )  رلیدلوا فلخ اکا نوم بول وا
 ه دنلحاس اب رد هدنس رغ باج كن هیسلب رهش وب رد هدنرک ذ ییاکح

 هدنا ادا ر دندنلاعا كلا نا مس نصحو نازک: نصح بول وارهشعظعرب

 دیقف یدلوا روما مبدت یدصتم یرمماءلا دهاحم شطاوا (قفوم)

 یدراو ه هناد بوعلاق هل هسک ر فاو ند هطرف یطیعلا هللا دع د وا

 ه دنس هرخ الا یداجج شب قرق زویترد بوب وق هنماقم هفیلخ ینادهاجتو
 هقروئمو هق ر ويه هلبا دهاحم هرکصندماراو ثکم یآ شب ی دابا تعب

 یرکی زوب رکو ریغص یدهاسحیطیعم هرکصادنا هن را هر. زج هسیابو



(E) 
 كرون عحردیاکر یرادقم داج ىلا ردشغعا فیل ات یباک نالوا فهرعموید
 یاصقا بواوا لاو لکونلا ٭ (رع) د وبا یلغوا هرکص ندننافو

 ه دنراک دتا هبلغ هسادنا نیله هرکص یدلوب تعسو یکلم هجتراو هب رفع

 هد هلطیاط ( فرح یجندرد) ردراثغالق هلی هلبالغوا یروب نم

 رهلر و «دنرزوا غاط كسکو رب هلطلطوب ر د « دنزرک ذارلندنا مکح

  ۰كسادنا « دنفرط قرش ندناردرهشیدقرب مکس او توت تا
 ییاهن كسا دنا ه دنفرط برغو هفاسم كالنوک شب نوا هجگراو هناهن

 ر د هفاسم کالاوک شب نوا كلذک هحراو هللح اس طرح رع نالوا

 هدناورولوایسار رک یرادقمرانا بولوا رهشر فوفحم هلبا هرم راجا

 ینامریا هلط,لطلواو رولوایسهویم نوک انوک هدنرز وا هکر واواچاغا ع ون
 لیحرخا ند هعاقر قورععوید هجا ۰ دعاط مات هراش بولوا قورع ولد

 بولوا دتع یرغوط هب رغ ن دقرش « دنسانروا كسادنا دالب هوا هراش

 یسهعلق حایر ن دندنب رد روهشمرلبا ست هلاعو بوئج کلام لوا

 هتموکح ( شعل نا) هد رهش لوا ادتا ر دندنت افاضم هلطلط

 نب نجراا دبعنپ . (لیعسا) هن ر یدغازوا قدم پولوا یدصتم
 هلا لوع رفاظ یقا یدلرا یکے صد هتموکح نولایذ ن, رفظم ن رماع
 ی الخا كنسلاها بوغوط هدسادنا نکا یدیا ندموقرب رب یلصا بولوا

 ه دش زوتواژ وترد بولوا داوتم ه دش ز ویح وا یدلوا قلم هلا
 بدانفو ردراو یرعشلزوک ب ولوا مدآ بیداو ع لها یدلوا توف

 لیععسان (یبح) " یلغوا هی رپ ردا فلات باکرب ه درابخاو

 کلام اتشف امش یس هرفکكنرف هلغلوا لوغ-ثم هبعلو وهل ی دلوا ک اح
 دنګ رات ید شع ز وترد تبقاع بولا ٠ ذخا ن دلا ىد یی هلط_یلط

 یطاق هرکصتدماراو ثکم ه دنا نامزرب و لقن ه هيسنلب یس و دنکرابدتا

 العارغثو هط.قرس | (فرحیمنب» یداوالوتقم «دنلا قاح نا

 بواوا يکللا ةدعاق تنتنالو العا رخت هط-قرساو رد هد :رکد یرالاو

 نفاکاو فارطا هفتلم راهشاو قامرباترد ردثاوا عقاو هدلح لز وکر

 ادتااک اردرهش عدقو حرفم برفرظان یک د سز صف بودا هطاحا

 (یبش) یلغواهنافودعب بولوا روماریدن ۍدصتمیګ نب (رذنم)
 یاذجلا دوه ندم نب دجا نب (نایلس) "دعب یداوا نیشناج

  ۰یر (
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 راب دا طبص فارس ماش بو شو را ید یناوعاو عابنا یاشسكرب رج
 ۰ دنکو او قیم ك رفاظ رلبد ود هرکص ن دنا یدصق یا رگتسع كلرذاط

 یارجاموب یرد یدلبا رس بوتروا هن رزوا كلا نسادر هسیک رب بولاق
 یوس * «هءادرهیاع قلا نم ردا لو » یدروذوا یرعشوب هک دتا را دن

 هدناب ذخا ییهبطرق هن دخ كلذ دعب » ضح دجام نم لسدق هلا

 نوم«ییغواو یداوا باب رفظ مالا بقاع بویلوا یلاخ ندماع هاو یس

 یتومآمو ذخا یدالب لوانیتشاتنفسرب نیلسلارمعاات بودا بصن یاو

 عوق و هد رپ ناسکس ز ویتر د هعقو لوا ردشلوا ف رصتم هجئدبا لق

 توف یسودنک بوالوا ذخا ندنلا ی رد هیایشا هد ه روب نهه نشو بول وب

 یرالغوا ردنلوا هنس ج وا یمرک قدم كلدععدیداوا ن وع هعاوا

 ندارعشو ادع یصاق یدحو دضتعم ی رد و یارو ن ومأعو دیشر

 كل دععم وب ر د روهشم « دنارضاع بک ی رلتفارظو فناطا بواوا
 ین ااکح راس قوج خدو یسارجام قوح هلبا هبکیمر نالوا یدالوالاما
 هاراهب رق ی راتروع برع ند هیدا هکندروک نوکرب هل جزا رووا لعن

 یرلنا دة شالوا هدولآ هلدا روماج یرلقاسرارا تص ه درازاب ب و روتکدوس

 كسموربنع یدتا رماد كاص د وس یک رانا یندزرس ه هیکیمر توروک

 . بور دباب رل هب رق عنصءو رایدکو د هلعترب ېکر وماچ ب وریدشراق ب الک و
 هدنلکش یرلتروع برع لوا هللا یراه راج هکیمررلبدقاطرل !ندعشرباو

 قاس هلبانربنع لکل وا ب وت اض د وس « دنحما یارمس هلراهب رقلوا
 ردشا دارپا ه دنخ رات یرقم ییهیصقو لید اق هد ولآ ن رانییس

 ر دهدنرکحذرلندبا مکح هرهش یرلکدید سویلطب  (فرحیججوا)
 بولوا عقاو هدنفرط ت رغو لاعس هفاسم تالنوک یدب كنهبطرق رهشوب

 رخت وا ات ۵ رکص دنروهط مالسارم دنرانکر هنرب و هدلک عساورپ

 رد هربا یسهیحان ر وهشمر ردشاب رااثب مظع ه دلا سطفالارع نلکوتم

 ن دش هقناط هب لعاع هکیدلوا كلام فلا (رواس) اکا ادا

 هر هلس ن هللا دع ند (رکبوا) هدول یداروصنم یعلبولوا

 یسالب نکل یدیا ندشوقرب رب نالوا هد هسانکم یبصا یدلبا لاقتا

 یر هلوب اغو وشه دراد لوا بودا دلوت هدسادنا یسودنک و یسهدهدو

 یرفظم ب واوا رفظ» یل كلوب یدلوا قان هبا قالخا كن لاها هلبا
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 راحا بوشود هفوخ ود راق چ ن دلارهش ه دن راک دعا مارباو حاملا نکل
 ربدت لزاقتسعالا هج ولع ه دنس هنس شب یرکب زویترد یدرب و اضر

 زوترد هک دتا ر وه یوما دوم هد هعاام هدانناو ی دلبا ادتا هروما

 نالوا « دکلا ی و دنک نوح سد ىدا شعا افتخا ه دن رات چ وا

 بو دا لوب دابع نا طعف ی دعا لوق ۸ دا ضرع هرللاو

 هدنمرگیدب یک زوٍتردو ماعهادش رک ەننرصنویدلبا توعد هب هیلیشا

 ارلیعا تعاطاو یدلبا هد: ک ارر هما جد ها ارطاو د نع كا

 سادا یسلاو هطانرغ هک وش یدتارلکنح بوردنوکرارکسع هن رارزوا

 هکر دشلوا لوتقم لیععسا للغوا نکر دیا كنج هلا یباهنصاا ش ویج نا

 رک بو ر دنوک هش رزوا سیداب هلا رکسع كولپرب دابع نا یلیعاعهاوب

 بونلوا لنق ح ورشم هجورب لیععسا هدزوفط یمرکی زویترد هرکصندکنج
 یلغوا هنر تولوا توفخد:دابع نا یر دپ هدحوا زوتوا زویترد « دعب

 یدلوا توف دی*ومو یدلوا لاو د حن هللا دصتعلا (دابعو رعوبا)

 هب هءطرق دوج نا هکر .درلیضع؛ ی دعا طض یکلاغ ب ودنا راهظا ويد

 نایلسیناو شمل وا باغ ب وک هر وهظ دوم ورن دعانا یتیدلوا لخاد
 تولوایر وزو هلیح كدانع نا درع لاوحا نانلوار 2 دیاشعالتف

 ی دیا شعلا هلیس و هدالب ریعست یتآ ور اهظا یصنعش رب هلبا یان د و٥
 شتلازوترد هدعب بولوا كلام ه هیلدشا لالقتسا هحور هلهحواوادارع

 توف ن دنضم هصبذ ه دنرو م هج EE هرخ الا یداج

 (دح یساقلاوبا) لیغوا هن رپ رد هتسرکس رک یموکح تدم یدلوا

 هنکلامرنک اكسادنا بولو تعسو یسهرنادزورپ زور یدلوا لاو دما
 رخو ی دتا یلاو اکا یهللا رف اظ ینغوا ب ولوا كلام ید هی هبطرق تح

 هشاکع ن رب رج هدقدلوا لصاو هنولایذن یبح نالوایک اح هلطءلط

 هدلګر ویدلک هی هبطرق ب ودیا لفگنوید مب هر ولا ییهبطرف نب هس مان
 بوغا ر رو د دشر نوکر بیداوا تصرف تقو دصٍتم بولوا نیکردرس

 یراصناو ناوعا ب ودیا تصرف تقوزاهتا رب رج ی دلوا قرب و دعر
 هدئناب تولارص هتشاب نا «دقدلوا ربخ هرفاظ یدب رو هنارس یلاو هلبا

 بوڈد را یساضقنکل یدتا عنع یرلنلک بوقیح وشراق هلدا یعایتآنانل وب

 رایدقار هنک و ا وق نس هزانجو لتق بوشوا هنئسوا یدشود بوباقیغاما كننآ



CY 
 یس هروکش ب یش و یس هر وک شد را « دنفرط یونج ز دره دنلاعشید

 یس هروک هنو دش و یس ه رو که دنرو یس هر وک فب رط "هری زج و
 بولوا عقاو یس هروکلطبت "رب زج عقاو « دنرهنویسهروک هنومرقو ٩٣ ل

 تباغ یرهش كنس هروک شی رش ردعقاویر هروکب یو هنب وا ه دنفرط
 بول وا عقاو ه دنس هر وک هنودش یس هملق نالوح رد رهش فیطا

 شب رار د راو یتامرا كجوکرب و یراناتس وب و یرلغاب ر د هعلق نیت
 ید ه دنار د رار قازوج واو قال وب ب واوا عین لقعمرب هسیا یسهروک
 یرهش كج وڪ ر كةب رط "هر وکر دلد هعینم "هر وه شم لق اعم

 یح اف سلادنا ران وب رد م دنس وش ر اق كنایس هرب رح فی رط هدابرد

 فو رعم هلبا تبن هفب رط رک ذلا قیاس یس ول دازآ كل ربصت نب یسوم

 ر دندراالعا تاغ كن رل هروک هیلییشا هسا یس هروک هنو دش ردرل-_ثا وا

 هلل هشدمرپ ۰ دنلحاسیعامرا هیلیشا ید ه- وا رد ه دنفرط اردو

 یس هرب زج شطءلش ه ددعا طع رګ یس رب ردراو یباورادقهر بواوا

 برغ كت هیلدشا كنس هروک باش ردراو رهش نیت كحوکرب ه دنا بواوا
 حقاو یرهش هلا رط ه دنس هلاعم كن هیلیشاو ردراو یره شر ه دنفرط

 سوبنس هلګ بب رق هرانآیرک ع وضو هدنرزوا ززابموط «دنرارا بولوا
 هدیالو هیلیشا ه ومالا ضارقنا دعب لصالاو ر دشلوا عقاو یس هرب زج

 ی دلوا كلام ىمحلا دابع نب ليما نب ( دع ىضاقلا مساتلاوبا)
 بیس ب وا وا ن دند الوا ر دنلا ن نام یھاشداب هرمح ندب رع كل ولم

 نا یسلاها هبطرق هدنن ابعش ترد نوازویترد هکر دشا واوب یسالیئسا

 ه حل ارب هدالب یارطایموقر رب نالوایابنا « دنراةدزو یب یولعلا دوج

 یدراو ههیلرشا هلا یحاولو عابتا ی دنک جد مساق بول وا ناشی رب و

 رخو د زس ه دیا هیلخ هناخ كس نوګا قلوا نکاسیموقرب رب هب یلاهاو

 هدرهش نسحو دج یرالغوا كلا ی دلک ج وکه ولرهش كج دا لاسرا

 ک اح هن رارزوا و دنکو حارخا ندرهش یرلنا بو دیا ولع قلخ رلیدیا

 دج نب دمو یناهلا عرب نب دج هلیا مسا تلاوبا روبن نوا قمل وا
 كارشالا لع ب و دنا رابتخا و باما یرا هسیآ مان ی دسرلانسما نب

 یسدنک بواکهدابع نا یسکیا هرکص رلیدلوا لوغشم نامزرب هروماربدت
 یدلبا عانتما رادقمرب رلیدتا ساعلاو اجرنسعا تعوکح لاالقتسالایبع



CD 
 یسلوا هل و نکدل رلیدابا م اسلفا 5 دنرلئب کلا« ك الو 0 دنرالا اسورو

 یدلوا باس ری عط دکااع لوا كتهرفک بواوا یععرب رسته هم السال ھا

 لوتس هر ه.طرق ( فرح یکلوا ) رده رزوا فرح نوا لیذوب

 (روهجمرطاوا) هدنح رات یک ای رک: زوترداکا ادتنا رد هدنرک ذراثلوا

 هسا را عدق ن دنسارزو هب ماع تلود ی دابا السار وهج ن د نب
 را هنتف نالوا مدقا ن دنوب یدبا ف ورعء هللا تسایکو لقع بول وا مدآ

 بودنا ماق ماعا مدق ه دقدلاقیلاخ نادیم ماع ید شماغ“ راق هش ر

 نکاس وه لتس لا یسودنک ی دا لکد شا قدس لس هکندتارهبدنرب

 نبود رلظذاعو راح و هارمس ڭا ۹ دجو هن ارس 0 اشداب تولوا

 ی ودنک ی داوا لوغشم ےس هطداع هرزو لاک كرهش بودیآ

 نکل لکد بلاطخجد هداه اشدان و صد هاشدا اب وک ۵ :درنسوک هن وک لوا

 مزال دظداع ی رهش تو رو جا ماد هرومآ هلا 4۵ دلاو للاخ رهش هکنوح

 هلا ت روصو هل وا ا مايد هتم دخ لوا هشداروهظ هاشدایرپ سا

 تب ولوا سم هننیافک فک ل یدعتو  رحو قارو 5د لالعحسالا ىلع

 ا قاخ د)_هلوا مدآ هلال نومأم یدلسا دیش ےک گود نو

 یزرط كن ردب كد هنوف بواوا یدصتم هروعا ریدت (دجشدیلولاوبا)

 ات ) ك ومأم) یسلاو هل ط لط ۵ دعا بودا ےک رک هرزوا

 ىدلبا تافو بودا فک هرز وا و منه لاو نامزرب جد

 رهشو ر د هدنرگکذرلندیا الیتسا هن رهش هیلیشا ( فرحیکآ)

 یسوق شب نوا تواوا هدنفرط ت وئحو قرش كغامرا كوب ° دا

 كلا هیلشا رد هد هقاسه تالنوکت رد ۰ دو رط برع نددبطرق ردراو

 كغامرپا هنفرط قرش ندلح یکیدلکود هبا رد كل ر وک ذم رهن ی وط
 هخاسم كالنوک شب هجنراو هنلاصنا یتکلعهبطرف یرغوط دنفرط وراقوب

 تانوک ب هجنراو هنیلو سویلطبهنفرط لاعش ندارضخ در زج یضرعو
 هط سه هلم یسانعم كنعساو رهش يدو بولوا 25 یر | دعم

 یزار و رد ه دان واج كغامرا یعوح هکر دراو یباوت د دع.م ر دکعد



 یر
 هدننن ن دتقو یتبدنل وا لتف یضت رم یش | دنرف كج وکر دلوبع وفو

 بودیا تکرح هلسهظحالم كمروتک هرس هضق یر دحرس نکاس
 كن هلج ه رکص ن دنعوقو رلفالتخا عظع هلبا ینارشاو نایعا كل رلف رطاوا

 هبطرق ن الوا كاملا راد « دنس ها یذ یم رکی زوئرد بولک هلیا قافنا
 كس هخایذ یس هنس یکیا ی رک زوترد ه دعب لاد هن راهش

 صالاوبا یرب زو هکر دلوا یلزع ببس ی دلوا ل وزعم نوک یجکیا
 لرم دآ لام یذراسو ك راجت بولوا فی رحوخ دب رپ رارفلا دیعس نب
 م رجال ی د ردبآ مارکا هرلناو رر و شش ه-نموقرب رب بولا یلاوما

 كلذ دعب مادقا هنلتف هلفغا ىلع نوکر ب واوا شحوتم ن دنا هبطرق لها

 (نجرادبعنهیما ) سب رابدتالزع بواوا نادرکور یخدندماشه

 ثاذحا صعب بودا مایق رصاللا نج را دع نرابطا دبع ماشهن

 رهسیک رفاو بودی ت وعد هتعب هب ودنکق لخو رلبدلبا تعب و

 هد هندو نس م راقروق راے یک ضچی ن دنسلاها هبط رق ی دتاتعب

 1 راب رک هسرتسا هدت دیا تعبت اکب نوکوبزس « دنرلکدید نسرولوا لوتع

 ربخوبد ل دیک ب ویچ ههلاب دتعمو اکا وارهش كلذ دعب ی دید دیا لق
 ه دنغاط هبط رو بو دبا عادو هل ایعو لها دتعم س راب د ر دلو ڪڪ

 یدتعمو لتعیدج نصح لها هرکصیدراو هنسهعلد كي وشلا یا ند ج

 بولوا صالخ هلبا هل حرب هدعب راب دتا سبح هد هعلق یریغرب ب و راقیچ
 زوتردات بودا مارکااک انا یدراو هتناب كنيم ادْخا دوه ندا

 ه دئسهبحات هدرال یربق یدلوا هدننا كنا دعا وا توف هدنرفص نکسیمرکب

 هد هبطرق ها هما رد رخآ كنهيما ب لولم نالوا هدسادنا یسودنکو

 بوقیج هسیا راو روک ه د رهش ندهیما ون وارهش نکل یدتیا افتخا
 هلا یرلم ربدتا ادنرالالدود نوعا افخا یرلتا ےک یو روت

 هرکص بویم رولب یربخ نامزرب و یدتک هتسر بوقیج هلبا مدآ رادقمرب
 ناسە د هبطرق بولک هنب هدنس ه رخ الا ی داج ترد ی رکیز وترد

 ن د هظحالعو ینا ب وردنوک م دآ رهسش نایعا نکل یدعا دارم قل وا

 هدسلدلا (هرتفلیذ) رایدتا بیغتو لتق هکر د یضعب راب دتیا عنم

 هدسادنا ه رکص ن دنضارقنا هيما ون رلنوب ردهدنرکذ یع و رف كل هیماون

 اما نالوا « دفاکآو فارطا تق ول وا هکردفاوط ل ولم ن دیا ر وهظ



CEN ۰ 

 كنناضمر هروب نه ةنسو رابتخا یبیوالارصاا نجرادبع ن رابطاد.ع

 سالجا هتنطلستخن نکیا هدنشاب يکيا یمرکب زو نوک یعجوا نوا

 بولوا نوک ی دی ن واو یآ رب یتدسم رلیدلیا بیقلت هلبا یقلرهظتسو

 راهی ل ن دنایعا هبطرق هکیدلوا هل و جد یس ردوا لتو

 یدلآ یتبرلامو ی دلبا دنب هن ادنز ب وتوط هلا یرلقا لیم کک نزایلس
 بولوامج قاخرایدع | هتف ظاعا بودا كي رم قلخ نکا سوبمیخدرلنا

 هللادسع نب نجلا دبع ندج بوراعیح یر رو مو رلردحآ یادز

 هناجرلا دبع بولوا ناعم هرلنا ه د هداموب ید مصانلا نجرلا دسعن

 ب واوا رفظاا وا یس رد ماا داوا رلردلب | لتفو رایدل وب رفط

 ردصلا بیحر وازو ک ك وب رقشا ولت ضا ر دعا داوت ن د هر راځ

 دعوا ی رب زو رردراو ی رعش لزوک یدیا مدآ عبط شوخو غیلب و بدا

 لوتقم نجرلا دبع ح ورشم هجورپ ىدا مزح نب دعس ن دجا نب ىلع
 هتلخ هللا ديعن نجرلادبعن . (دجش) هدهبطرق هنن ر قحلوا

 ی دیغو یرگفر یربغ ن درک ذو نطب یدنلوابیهلتوبد یکتسم یدلوا

 نوا زویترد ب ودا تموکح هدا ز نوک جاقرب ند قلا نوا هللا لاحلوا
 رایدتا مسلخ ندتف الخ یتا بوقلاق هغاا قلخ هبطرق هدنلوالا عب رقلا

 هدنرهب رق ضعب كرهش مان لاس بوهیج هلا مدآ رادقمرب ندنعابتایخدلوا

 هکرابدادالتق تورا دب قواط یلرهزرپ ر هسوک ضعب ندنحابنا هتک
 بواوا فب رح برمشم یلفس رد هدنرخ الا عیب ر هروب نم هنس یعوقو
 یهرهج ر ودم وا ز وک لوڪ ر قشا ولب و هتروا ر دراو یسهعبق رابخا

 هکیدنا نوت اخ مان هدالو یسهدلاو ی دیا هد: شاب یللا بولوا مدآدنمونت
 یا نالوا روهشم كلود زناریزو بولوا قافآ هروهنم هللا بداورعش
 هنفرط د وج یی هبط رق لها هک اله دعب ر د هدنناش كلا یسهللسر

 كنسالاها هبطرق بوعلاق هغابا دڅ نب هروه> م نطاوا هرکص رلدنود

 هرز وا ليم هنفرط یم وقرب رب یسهفناط هپ ولعو ی دا عج یتنایعا
 قافلا هدناب كعا ماست هرطب وما قفالخو لزع یرلنا ءانن ه- راق دلوا

 )م ثه) قاع >البع توشلرخ جد هللا هبلغتم نالوا هدرلدحرسو

 یس هبنکر بد | بص هقیلخ یرصانلا نجر لا دبع نب كلما دع ن دج ن

 e دلو الا ج ر رک س نوا روترد یسولج تولوا هاب دتعم یو رک وا



CT 
 دوم یسان ن دنراسارهو فوځ نددوج نا مه دنر اک دتا لاوس بو دا

 همدخ اذه عه رلیدتا تانا ید عالع ضعإ و قافلا هرزوا قلوا قیع

 یناولسدوج-نا هدروب نم ځی راتیدررولی یتغیدلوا ه دنایحزونه ل دوم

 شمک ندابند بواوا هسیک لاصربپ رب یردپ یدتیا لتق هلب ردارب و ر دپ
 زکیدتبا لت ق یدوم رب یا ه دنرلکدروتک هته اکشیپ لد وج نب ای دیا
 صا دوج نا نامه هلکعد رد هدت ایحالاح لدقیا لتق ینازب ههاو الك جود

 هریحسل هضبق ییهبطرق دوج نیا سب رایدلیا لتق هل ا لع یربب بو دا

 ی دلبا بقلت وند هللا لعلك وته ورل دتا ت٤ ند ودنک سان هلا بور وتک

 نایصع هنفرطدوج نیاقعل وب یدیاهدنس هظح الم قلوت یدیوم هسا نارمح

 وند ردیمارو هسوکر  هکعا هفیلخ ند هیماون ویدقبح ندهبطرق بو دیا
 ربخ یرصاناا رجرادبع نالا دبعنبد نب نج را دبع هدک دا لااوس

 شوق هنایجبوهیچ ن د هبطرق هجوا ر یکن جرا دبع م ورم هکر ادر و

 تعد هللا یعابتا نالوا هدنناب هلجاب ب ودار اضحا یتا ناربح سد ی دا
 ر دشلوعوق و هدنسهنس ی دن زوبترد دموق رح تعب راد دوق ین یهییعاو

 هبطاشو هطسفرسبولوا هقیلخ  (نجرادبع) . هرزواحورشم هجو

 رک | لصاطاو رابدتا تعاطا یس هلج ه دک در دنوکریخ هنن رلکب هیسألپ و

 هلا حا ڈمواهعف بودنا لوبق ههاهاشدا یت اجرا دبع یسلاها سادنا

 کی زوترد

 رایدلبالوزت هی هطانرغو تع ع هن رزوا هجاهنص هل هلکناورلب دنا تعب

 راهظا هیایح نر ذنم یسلا و هطسق رس و هزاربح هسا نجرا دبع

 رابداوا نایب وم د ات هن راکدتا هفیلخ ی ودنکی حد رانا ی دلبا اقح

 رابدزوب یناج را دبع هرکصن دکنج کم بوقیجیسلاها هطانرغلاح ھم4!
 رلبدتا رسا نس هلو لتق نسههن توثود هندرا كرلتا یوق هحاهنص `

 ی دبا هنس قرفیرگ ر دشلوا لوتفم ه دن سانتا تع رهو جد یت رم

 ی دلبا تماقا هدنا هجلوا هفیلخات بوحاق هنب ر دم ن ماشه یردارپ

 تولوا عج هنشا كناج رلادمع هدعضوم ما نیحا ر هد سە“

 : هدیغشایلاوحا كرانا ےک ہن یدل و تکو شو توق تاغ قلود دوجود سا

 قعلوالخاد یس هنس ترد نوا زوبرد ردقح هناوارکذ ۵ دف رح تادا

 ن.ماشه نب (نجرا دبع) ن دهورکلوا رلیدلبا قاتا ه دنیا



(2۰) 
 مهنع هللا یطر بلاط انب لع نب نسل انب ننسخانیهلادبع نب سب ردا
 رول نم هکردلواوب د یبس رادادا ح ورخ اعم هلا هسک مانی راع نارمح

 ك دوم یسو دنک بویلوا هداداضر هنفیداوا هذیلخ نایلسیرحاع نارمح

 ه دنن اب نارمح « دقدلآ ن دنلا ل دوم یب بطرق نایلس ی دا ن دن ابتا

 تبقاع بولوا ی دصتم هکنجرادقمر هیاقلخ كواب رب ندرلب صاع نالوا

 رلیدتا ح ورح ن دنر جاقر بوشود هن درآ كنا یودر ررلیدلوا مرهنم

 ات تار لایا مدار ك دنهوور ر هرکص رل,دقار ود ی دلوا توذو

 قرش كسادلا بوقلاق هدقدلو تقافا بو دارا هنن رل هزا و یدنلبا

 ه دیلاوح لوا ندنسوقر رب و مچ رکسعرادقرپ هنشاب و یدراو هتفرط

 د وج ن ىلع یدروتکه رخل دهضف یکلاع بوروک داق یرلناناوب

 هیارضخ "هر رج دوج نب ساق یردارب بول وا كلام هر هنس تقوا وا

 رانو هکر دش واو ببسخد هن رااليتسا هدرادلوا كرلزو ید لوتس

 رکسعرمس هنن راززوا هب رافم ادعایرانارابدا ندا تا ترک انتناعلس
 یدنوم ناربحو یدشعا بص یاو هرلتکلم نانلوارک ذ هرکص بو دا

 دوج ن ىلع هدانناو یدروفوا هبطخ هنعسا كلا هلیعز قلوا هدن ایح

 دنسدیعاد قلوا هاشدان هت الولوا بوروک ینالتخانال وا ه دنکااعسادنا

 مروا لور ک | تودنا ده علو دب .*وم تب هنفرط نارمحسد ی دشود

 رب رګ بوتکم ود 9 دشعا هرصو ود ن و دا دا یگاعتاو اوعدیب < اچ

 قلخ ك ولب رب ی دلشاب ها ت وعد هنفرطلعقلخ نارمح نيکعا

 رايد تا ت وع د یدوج نا بول وا ناتسا د هناربح ه دصوصخ و

 ه دیتا ز وترد ب و دیا تعب هلیط رش كعا تعاطا ه دوم « رک دلک

 رلیدلوا هج وته هکنج هلبا نایلس هد هبطرف قافت الاییعورلیدلوا عج هدیکنم

 ید نایلسیدلبا عابنا هرانا خد یسلا و هطانرغ « دنراوصو هب هطانرغ

 هد هدا سم حرف نوا ند هبطرق بوقیح هلا ییوقرب رب نال وا هدشاب

 لر ایل ه عصند ہد دش *هب را بول وا قالم هار رب را ؟یسعیکا

 رب. وب دوا سا کج یسایب و ید ارو سو رر یرکسع
 هدب طرد ناولس هد 2 رات یدب زو ردو ی دل رف مدآ قوح ندنموق

 هدوجسج رفاو ی دوم و لخاد هرصق یابناو ناربح ی دلوا لخاد

 عج قلخرلبدراقبچ یتیم ی ه دنجماو رایدچآ بولوب ربقرب رای دم هلوپبولوا
(ED) 



 یر
 یکلاهرلنا ار ز یدلبا تبارسیخد هنموقر رپ طح یالب یدلوا یلوتسم

 هسا دی ومراد تا نطو یالج یسلاها ه.ط رد یدناراشعا بارخ ۳۹ مات

 هدشن اب هسا نا اس ی دلبا لتفبوئوط یرانلوا هرزوا لیم هنفرط 19
 ی دل وا هرزوا مادسقا هتیبضاو هرصاح ییهبطرف هللا یوقرب ر نالوا

 رابط دبع نب ماشه نب 2 هللاد بع هد هلطیلط ه دنساتنا هرمصاح وب

 د وه رثددلبا تعب هر و دنک هس یلاهاو حورح هد هلطرلط سصاثلا شا

 هنب هللا ی رلع | هرصاحم E لا سرا رکسعرادقمرب هنن رزوا كرلنا

 رب رب یسلاها هبطرف هرکص ی دنا وا لتفو ذخا هللا دیعراءدلبق تعاطا

 یبهبطرق هللا یرللوا قرغ هرهن یخد ردقاوارب بورقمدآ قوج ن دنموق

 رکسع رادقمر دی قم رلیدتنا هرصا ییهیابشا بوراوو رلیدتک ب وغارب
 هد هطسقرس هسدا نایلس یدر دتا هظفاحیرهش ندرلب رر بور دئوک

 یدریدتا تعاطا هب ودنک بور دنوکر یخ هرلناوا لماع ن دند رط دب وم

 تاللارادیرهش و ماتتغا یلاوماینیدل وبهدنا بوراو هنس هعلو حار هدعب

 رهش *یاها رک |یدایق هرصاح ی هبطرق بولک هنن كلذ دعب ی دندیا

 هونع هللا هد دش "دلت اتم یا رنک بوغارب یرهش ن دفوخو ندقلحا

 نعضاوم رنک او ا2 و تراغ ی دک ن دعلق مدآ هباهای بولآ ی رهش
 هبط رد ی دليا طض یموقرب رب جد یر | هناخ نایاب بو دیا قارحا
 بوتوط ی دیوم ر دشما لوا ع وعسیلئم كنالب نلک هن راشاب كتسلاها
 هد هبط رق ه دننصنم یاوش چ وا زوبئرد نایلس و رل دزونک هن الس

 هللا ناعلس كالذ دعب رلبدلنا تع ن د و دنک لا هاو لخاد هیهرامالاراد

 ب واک هن اهلس هطرق لاها ر دنعا نانرج را هصق قوج ه دننیب دپ وم
 قوارام اذا » یدلبا داشنا یرعشو هدنراکد تا میلسا و تیحنو تعب

 الهس و الها ىل نولوش * ینوفرعدقو اذهنم نولو * ةي اعلاط
 مدآ یلب و بیداورعاش نایلسوب « ییولتف ةعاسیورفطولو × اح هو

 تنطاس لامع یوق رب رب ور دشاکو د ناق هیاهنیپ هدست امز بول وا

 لوا یرکسع هاب هلا یرلا وا یهظ و نیصم هو دنکه دنص وصخ
 تردق هتفلاخم هرانا هدودنکر لدبا هرزوا هبلغ دنتلود تولوا ن د هقاط
 ن دوج ن ىلع ن نایلس « دق دلوا لخاد یس هنس قلا زونرد یدیغوب

 ن سد ردا ن رغ ی هللا دبع ن لع ن دجا ن نوچ ن شسلا نا



9( 
 ی دراو هغ رهش هلط اط بو ږارارف ندلح لوا هدا راءتا دبع

 رادتمرب ن دنموق یراصد بولک هلا یراصناو عابتا ىماعلا تقلا محعاو

 یدلک هنب رزوا كن انس وریک بونود هلرانا رابلا دبع نیا رلیدتیا مچرکسع
 رلیدلیا كنج بنر لاک ه دلح مان قبلا ةبقع ب ویچ ن د هبطرقیخدلوا
 بوریک هی هبطرقرارکن رابطا دبسع نبا یدچ اق هب هبطاش بولب زوب نایلس
 ه دعب ی دعا رب زو هب و دنک ییاتعلا محعاوو یدربدتا دیدجیعب هاست

 زویترد بو دیا قافلا هللا اتفلا هاو را هسیک ك ولب رر ن د راب ماع

 نباو سالجا هتخ بوراقیچ ن دسبح ی دب وم ه دنزوقط كنس هلا یذ
 یرلت اها یک دحا هب و دنکو راب درونک هنهاکشد هتسد تسد یرابطا دبع

 یس هلناغ هلهجولوا بورید زک هدرهشورل,دسک یتشاب بوروا هنب زوب رب رپ
 نهاد یرماعلا ججطاو ی دا هنس چ وا زوئوایرع تقولوا یدلوا مفد

 هلکمروشود هیاجر نیکو هفوخ نیک كنسلاها هبطرق بو دیا نایم ر د
 ربخ ځد هنسوقربرب نالوا هلس هللا نايلس یدربد- | تعاطا نس هلج
 ن دنهورک هب وما « دعب ی دلوا دیقع نکل ی دانا دایقنا فیلکت بور دنوک

 نیففانمضعب نرللوا هرزوا قاقنا ند هدر سب هلا ناعلسر هو ضعإ

 یلارق كنرف هسوا نولس ی دلبا سبح و ذخا ی رلنا ما و هلک الا

 یر هءاقینیدلآ لروصتم امدقم كسر دیا دادما اکب بور دنوکر یخ هنقرط
 رک او هدافا ییوهفموب هتفرط دی قم لارق هلکعد مهدبا ملست اکس ورک

 ی دید مردیادادما هل ایلسالاو لزوک ه كسر دنا مےلسن نس یعالق لوا

 ماست هرافک یر هعلق هرزوا تلود ناکراد دباوص هرواشلا دعب ځد دب وم
 سو أم ن دن فرط هرفک نايلس ی دلبا دفع هدنمرګر زور د و

 ل وزت هلګرب بی رق هب هب طرق هليا یوقرب رب نالوا «دشنا یک ینیدلوا
 فضبق جد یبهبطرق ی دابا تردابم هب رخو تراغ یفاک او فارطا و
 هش رهش ارهر ن دلا بویلوا نکم نکل ی دتا ماشا هکهروتک هر خست
 هاه ن درلنا یس هدسفربر ی دیارلاشملوا عج هعماوح قلخ یدراو

 قارحا هات بوروا شا هرهشو رلبدتیالتقن راتاو سنو لافطا یحیمدآ
 سالجا هو توعد توزات دغاک هند رط ناعلسیلا مجعاو ه دعب رلیدلب |

 لتف و ذخا او دب و هلب رلغا قافن هسیک ضعب ود رد هرزوا كما
 الغو طش و نغرق بولوا ماع تیصموالب هدنرهش هبطرقكلذ دعب یدلیا



CES 

 یداجژو ءط ناسط ز ویچوا بولوا هللاب یدهم یقلرابج لا دبع ن
 راک هلح رد هدنس هلا یذ ز وترد یلتق یدل لا سواج ه رززلس یسهرخالآ

 مدا يکيا نوا هدنناب هدکدتبا حورخ ه ده بطرقبولوا مدآ باذکحو
 رطاخ هدرزآ ندنکد عا دهعیو یروصنن رصان لد وم قاخ یدیا راو

 هداعب ی دا سیح بوتوط ی دی وج رابدلیا تعیب نام هات هن راقدلوا
 فب رحر هاشمهدومنداراصت هدانا لوا بودا بیغلو جارخ |ندسبح

 یسهلج ی دتا راهظا هعلخ « رز واقلوا قیم دوم ینا هلغلوا اله
 قلخ تقاع رایدتا نفد هنیلس- رباقمو رایدلیق ین زا من بونادلا هج رفوب

 توادعو ضغب نوعا ینیدلوانواتءو باذححو قساف هرابطادبعنا

 (ماشه) هلاقنوک ترد هن رخآ كنلاوش زوتط ناسفط زویحوا بودا

 قلخ سبرلبدلبا تع هی و دنکو جارخا ن دنس هن اخ ین ایل نب
 زارپ رلیدتا ه سا یرایجلا دیدن ناو میش هدنس هرشط كهطرف

 رابلا دبسع نا ن وکن هرکصذدک دلک ب و راو رربخ «دنراارا نامز

 ی دلبالتقو ربسایب و دنک بوزوبیتب رکسع كماشه هب راحا دعب بوقیچ
 ی داراو یلغوا یشادنرفرپ كماشه یدلو رارقتسا ه دنماقم بونودو

 تعد اک ارالدا ندنموقر رب کا هکعابتا نالق هب ورک كم اه

 هاب رهاظ بو دبا لیدبتیسو دنک هرکصرایدوق هنلاب نیعتسم ینبقل بو دا
 بول  دادما راد قمر و هطاصم هللا هرفک ب و راو ی دابا بالن ود

 ه د هکر هم لوا هدتباور ضعب هکرلیدتیا كنج یلاعر, هلبارابل لا دبع نیارایدلک
 هد هبطرق بولیزوپ رابسطا دبع نا ردسشل رق م دآ كی شب زوتوا
 یهرامالارصق ب و رک هرهش نایلس ی دلىا نصحورارف ه هرامالاراد

 یدلبا افخا امدقم بوروکی لاح ناک هنشاب رابخا دع نیا ی دلبا هرصاحت

 نایلسویسودن کیک یهیدةیج لوا هکیدر دیا نظیدرافیج یی هفیلخ دی وء
 كلنا مدقم قلخ نکل هلوا رارقرب « دنماقم ناک اکدی وم بول وا لورم

 جاع تبقاع ی دن ابا هسیک هفیلغاص هرکو  یدیارلشما داع هنتوم

 نایلس نب مکا نب (نایلس) سب ی دلیا رارف بولاق هدن امورفو
 رلبدلبا تعس هب و دنک قلخ بولوا لخاد هیصقرسانلا نجرلا دبع نا

 یز هغ اط مورو ږ رپ نالوا هنهس هلی رد هدنلاوش زوینرد هعقو عوقو
 نارلبدل وا لوغشم هکعارمسا یتفلخو امغب و تراغ یرهسش رلنوک ج اقرب



UN 
 نجرآ دبع هدعب بودا عفدجد یلاغهلا قناع كنا بولاهلوق ینو دج ن

 ند ابقر مات بودیا فرطرب خد یییسلدنا نیا هلیاقناعا مشاه نب دج نب
 رلن اسحاو ماعلا هنقلخ رکسع « دقدلاق اهنت هب و دنک نا ديمو ه د وسآ

 دو ن دنلئابفهساتکمو هوارغهو هحاهنص یدلبا ادب راتسود تودیا

 رسل ءهضبق یرلب رعهلبا یتوق كرانا بودیاادیب ژریکفرط ندرلیرب رب راس
 هیلکلا ب ود | طب رو طض هللا یرب یر یرکسع فاوط لصاطاو یدلا

 مدآ دوعس هدنناورغ بودا راازغ قوجو ی درک هننسد رب ز تلود

 راباک لقتسم ه دز اه ردشمالوا مرهنع یرتعو ًالصا هک وش یدا

 دنقولوا هکیدلوا لصاو هرال ضعب ه دنلحاوس طرح رګ ه دنراارغ ردراو
 تاتجا ندیصاعم هل یدیا لکد شراو دحارب ندمالسا لها هجلک

 یجدندآبب رف هنو م نکل ید !هدادلد هناوغرا بارش سون طعفںولواهرزوا

 هلبقربجیسابابو ندنسهلیبف یغونب یسهدلاو ردب و رح ین دلوا قذوم هيب وت
 یراک زورو یتاوج ماا نامز لص اخ او یدیاندرفاعهون نالوا نطد رب ندنس

 ناسقط زویجوا رعالا رخآ بولوا ین ام داش دیعو یتارماک راکز ور
 ىل یدلوا ر وما ماظن "یدصتم كلا دبع یلغوا هنبرپ و توف ه دیکیآ
 ه دزوفط ناسعط زویحواو تکرح هرزوا یزرطاش ردپ ب ولوا رفظم

 نجرلا دبعوب ی دک رصانلا نجرلا دبع یر دار هنر ب ودیا ت افو
 بواوایضع عغ کولو ر دشعا مع وید علوا رب زو هن رب یشادنرق
 بو دا لافغا یک د ی د وم هرکص ی ږپا كټ هرجخ برش

 اص وصخ سا هل- اب مرج الف ی د ردتا دهع لو یو دنڪ

 رابدلوا ی دصتم هتک, ۳ هنفر بودا دسحو دقح هر ودنک هيما ون

 ی دنک نی راد رافکب وچآ رفس ن وجا قمردصاب یبهنتف نجرا دبع
 ه دک دلبا تدوع ب وا لصاح یشرب یرمغ ن دتعشمو تدش یخدهدنا

 یسودنک و سبح یدو مو ج ورخ هد هبطرق رابطادبع نا دم هده رط هانثا

 ناشی ر قلخرکسعنائلو ۰ دنا هلذلوا لصاو یربخ یودتا سواح هت

 ی رغوط هی هبطرق ه رزوا لاح ل واو یدلاق هللا یابتا ی دنک طّةف بولوا

 یرهسش بوسکن شاب ورایدتنا لتق ب ویلوشراق ی رک۔ء دمج نکرولک
 هدزوفط ناسقط ز ویحوا یلتق رابدلبا باص هرکص ن دک درد ا فاوط

 (ماشهندج ) ی دتا تموکح یآ حاقرب « رکصن دنردار ب واوا



CT) 
 ربخ وید رو رو دنک بوغارب یعانغ ینیدلآ نکل رایدلوا یضار

 كتکز ب ا ز وا كعا رارقو مارا هدنو زب قو روصم هلا یرلءردنوک

 یعانغ راک هعفدو یدلوا ل وغشم رنیطصم هن ود ردلکد رغجاح

 تبقا بولوا رصعهن روصم نکل رلیدلوا هداد اضر هتسفک نولاخد

 هی ال كم تور و لام رفاوو را راوط قوتس نوا عن معانغ رافک

 هی“ هل نرل ر ساو عانغ ینیدلا ها سل رابدلس ۰ دنا اضرا رلص

 سرطهدارض> هر رج هدالصا 0 داو لوصو کام ال ب ولا

 لعاعت ه دنتفو یکلتکب زونه بودیادلوته دهپ رقر مان شکر ه دتاوررپ و

 ه رکص ن دک د ایا لاکو لضف لیصح مامن بولک هب هطرق هلیسهیعاد بداو
 ی-العادح هکر درا يضر ی دلبا برفت نت دح كعبصیسهدلاو كد وه

 قعلوا اح لاب ر وصنم ی دا شاک هسلدنا هلاق راط ام دقم كلا دبع

 بواک هر هبطرق  ESبوک هناک درب ۰ دنک وا یسوش ۰ رامالا رص

 تعسانم هلا یس همد هفالطاراد مت ی داشاب هكا كل. اعص رع

 بودنا اضتفا قءردزا دغاکرب هیس هدلاو لد م نوکر یدشسا لیصحت

 یس لرلمالغ ك الوا شا هلا روصم ۵ دکدتا تاط تاک بسانمرب

 نلیدردتا ۳1 رحاکا ی دغاک لوا هلا یرلع ات هتف رعمو ق وس یر ص٤ ھ

 فب رعت هنلغواو ناسعسا ےچص نوک هلوبقم هاک غار ارح هجنرلب مشم

 هلن | یبس کوس نسح ۵ دشدا ینبداوا روم ام ی دوا دلت یساض تصم

 فع لاسرا ید دنا تولو دایدزا غرو نک ه دنرظد لعیص

 هکلوا توف مکحید فرط ینحرزوو بلج نب رطاخ ید هلبا ابادهو

 مو 3 كجا سولج ه دنشاب یا نوا دی وه دنن ربكک>یدموق ندلا

 ی دردنوک هنعفد رانا یروصنم یخ هلبا ی ربا تک رح یس هفناط
 تن هداز ید هر و دن ڪڪ قاخ ندسسلوابولوا رفظم هللا نوعد

 لوا هکیداراو مالغ ردق ز وب نکس 5 دن ارس هاشداب تو لوا ریدسا

 هبت ر لاک هکلم ر وما توئاوا ق الطا هلاعص هرلنا ه دنح الطصا كتلود

 ی دانا عفد یرلنا هلا یاواعم قجکروصم رث.دیاهرزوا التساو هلخا دم

 یی خم هليا یوق كلا بولا نب نقكلاغنالوا یلاوهدنرهش لاس هلغوا هرکص

 ىلع نا رفعج نال وا ف و رعم ود یسادنا نا هرکص ی دنا عفد جد



(۰ 
 هدیرمصف هبطرقو دلوت هدنح رات جوازویچوا نده م یدلوا
 نوا ي یتموکحتدمتولوا توف رک یک کا >( رفص هدیتلا ش شکلاز حوا

 یراردشموا یا ید و هنس وا ائ عد یا نیو اه

 یس و دنکب ولوا لعلها و مدادنم وتو بهصازاوادنلب زانرو وازوک

 بتک قوح ی دیا هست Ik هح را وتو باساو هنهفف كيهاذم جد

 ندرللعو مارکاو ماعنا تر لعلها هع ند هدیعإ دالب وعج

 ماا هنر و حولفم هدنرعرخآ یدردیا هضافتسا ندنراتبعو ه دافتسا
 (دیولااشه ) هن رب بولوا ت وذ هرکص ن دقدلوا شارف رسا

 ه دنکلاع يدلنا سواح هت 2 هدنشاب نوا ءانب هنغیدلوا دهع یو م کان

 سحو ذخا ه دز وقط ا کرزی ا

 سحو ماخ ورک ه دحوا زوئرد هدعب سولج ورک هد ز وترد ب والوا

 تدم هاب یدلوا مولعم ینیدلوا هاو یداوا باغ ندبحبوئلوا

 صاعوبا روصء هدقدلوا هاشدا . دی و ردشلوا هنس ید ز ووا ی ییعوکح

 ییناطعت | یرفاغلا نی د زب نا دیلولا ندم عام ینا هللا دبع ندع

 بویءر دش وروک هلا ه۶ ۲ یی هل هدقداو ار زویخدروب میدم با مظعاری زو

 لافتشا هتموکح سانلانیب هرزوا نسح هجو لالقتسالا هجو ىلع یسودنک

 هداتشو فیص هفاک | و فارطا یدلیا ل ابقاو تعاطا هب و دنکق لخو
 مانع سلدنا دالب و قفوم هناحوتف مظع ب و دارفس هعفد يکنا ىلا

 قفا ون هکندلنا ندر هلوکن رکسعرک | تح یداوا لامالام هلبا ریساو

 راشلوا ف و رعم وید نیب مع اصو ر دندنرمهاشم كه و رک لوا رلب ربغو

 ناستط ز ویچ وا بول وارارفرب هنسیتلا یمرکی هرزوا لاونموب ی دیا
 ناسحالاو لدعلا مثکو مزح بحاصو مزعلایوق یدلوا تو هدیکنا

 هعددرپ 1 داوا یسی رب ن دل اعا نساح ی دا مدآ هسایسلا نسحو

 یادعا كلام ماغ ی دشارادن ر درورلابعص ب و دیا رق هن اسکنر

 هکندروکنکرولک بوند هل هروفوم مانغ هرکصندک دلبا ا۶! وتراغ بد
 ه داوا مزب ب ونوق نامهرلشعا طبض مکح ییزغا كرا رو یرافک

 بوبا روا یلخرکسع یدلبا ماو یدید یدیا قلاق ه دراددوب ریدوصقم
 راخذ ن دفاتک او فارطاو رلدلبا ت رشابم هکعا ع رز راناتسب و رالرات

 هکمرب و ل وب راجا ب و روک یلاحوب رافکر یدلوا ل وشم هنعج مزلامو



)۱۸( 

 یدیاهص.قیراقاحم نکل نوزوایس هقرا بولوا مدآ دنهوننولزوب لزوک
 ادعا هدسل دنا ند رلب وما یدیا راو قحا شراقرب یسوکنزوا هک هلب وش
 ويد هلا ندل رصان ردو ندیا بعلت های افاخو مەل نين ءم ارىما

 طعف ل د هب هنس ید ییرکد د یس و دنکو یدادحاو اباو ی دلبا بقلت

 یراط فعض هتلود كرایسابع هرکصیدراروئوا داب وید هفیلْط ناو ربما

 سما هلغلوا یعوعسمیرلکدتا لیصحت ناشولع راب ولع هد هیقب رفا بولوا
 دان هلبا یناونع هلا نیدل یصاللا نینمولا عما هد هبطخ ېب و دنک بو دیا
 رونلوا قالطارٍیکب جاح « دنحالطصا كراناهک ی مظعار زو یدربدعا

 سسومو روهج نی كاللا دبع دیهش نیرع نب كالا دبع نیدجا یحاعوبا
 یللصاح كلا راسو یرفرابدا ن دنسارزو كنا د ردح نب دمت نبا
 یرخراتد كب ناسکس زوبر دوكی رک كي شب هدشن امز رصائ
 ندرافک بول واراند كم شب شعلازوید یخ د ندرلتهح

 توفرصان یدا نو رب ن د رصحو دح د وخ یرلسج عانغ نانا
 هسج هرکچوادقت « دلاوما تویادعام ندلاوماو هعتما راس هدقدلوا
 یلاومانانلوالیصح یدقارب راند كم هرکكسهرک كبفلافلافلا

 -یدرداراخداخرب وج رخ هر اس یعسق ر وهرکسع ی ر بو دیا مسقج وا

 ن دردکه دنندم هنس لیلا هکیدنلوب هعقررب هليا یطخودنک هکردندبارغ
 روکذم هلا یناونع نینم ملا ربما شم ر وک ن وک ترد ن وا طف یناخ

 ی ولع رصنتسم هد صم قجنا شمراو هيهبترل وا یتدم نداقلخ نالوا
 یتفالخ كناجرادبع رول نم ردشلوا غلاب هیهتس شعلا یدمكتا هکر دراو

 ی دلوا ءاشداب نکا ناوج ز ونه یسودنک هک ردانععرب ن د رصع رداون

 رداق هتفلاخم هسیک نکیاراو مدآردقوندنرا هجوع كنب ردپ و ن دنر هجوم
 لصاحاو یدیاراشهلواباناهر ندنیفلاخم عارن دوخ ی دادحاوابآ یدلوا

 ت دمر هللا رانا ن ایصع هب ودنکی سلاها هلطیلط ب ولوا «اشداپ

 یدلیا بب رخت نعضاوم دعت ك رهش ب ولوا ب اب رفظ ہرکصند ءمصاح
 ندنس هقناط هقلالح و ناص ع هناج رادع قعا ن هيأ ° دد نوازويجوا

 رافک هد هیات هعفد مزهنم ی رکسع هقیلخ ه دادتبا ب وروتڪ دادما

 یدلرب و ناماهلککیا ناعتسا هیماو ی دلوا رمذع* < عط یسهکنو م رهنع

 هفیلخ (رصتنلا مكح) هنبر بولوا توف نجرادبع ه دیلا زویچوا



CW) 
 تکلع رادقعرب بودا لاسرا هنکااع هرفک هلا رکسعرادقهر یزدن یلغوا

 بوزو و بولک تسار هتیعج میظعرب كل ر افک ه رکصذدک دعا تراع

 مالسا لهاو یدلوا رابشتآ غبت هیعطر اک یکیا ناسطزو ترد كيییا

Er هکب .دتا رها دح ہ دیتلا شعلا ز ویکنا رایدلک ب ول د ار و صنم 

 هات رد هلدا یعامرا هطرق بالوان  Eهن راد هیعلح هل.ارلک ل واو

 بس> هلآوا یدصد هن ذخا ن درام.ک ؛یدنا بولوا لاسرا رکسع

 یدراهبح هطرح رګ بو و رکسع ینوتس هنحاو ان راک الا

 تاح مدآ زا ندنرلماو ی داوا عج هر یسکیآ بولیرپآ ن دنر و راک

 كنج هلبا قیلجا ناور نبا یرذنم یلغوادم هدر چ ز ویکیا یدلوب
 جورخ ندتعاطا راد ار زیدلیا لاسرا هنن رهش شویلطب نوعا كعا
 بودار انلاب ق ارحا یرهش رذنم نیکعا رارف یس ودنک ی دنا شعا

 (رذنم) یلغوا هنب ر و توف دم هدجوا شعب زویکیا یدنود هي ورک

 دلوتم ہ د ز ومط یمرکی زویکیا ب ولوا ےک اوبا یسهینک یدلوا هفسیلخ
 قرف یرعو نوک نواو یآرب ن واو هنسرب یتدمو توف هدشب شع زوکیاو
 مدا وللافص قوح وزو كعچ رسا ولبوب ن وزوا ر دشلوا هنس یا

 هرعش بودا دوجو لزب هدفدلوا هاشداب ردشلاق یدالوا كدرایلایدا

 نسحو دادو لدع س الا نیب یدلبا ناسحاو ماعنا هبارعشو تک

 رلبدلوا ه رزوا دایفناو تعاطا هود نک ج داوخ رک | هلکعا كولس

 یرداربهش رب بواوا توف هدنرفص هدتاورصعب هدنمرشب شع زویکدا

 مانراشع یسانا بولوا دوا یسهینک یدلوا هفیلخ دن. (هللادیع)

 قدم بواوا « دزویحوا ینافو هدرکس لیلا زویکنا یتدالو یدنا 4 راجرب

 بهص اول: ضا ردشذوا هنس یکیا قرقیرعو یارب نواو هنسشب یرکب
 ددعرب نوا ی درا وب ههایس ییلاتص بواوا مدا ا ول و هنروا ول زوک لوک

 ه دنتوو كهللا دعوب ر نت رالغوا  leبول وط هلا داوو هتف

 ل وتفلا دح نب رسالا ر دبع) للغوا كالغوا هتوف دعب

 ه دید شع ر ویکیا یتدالو یدیا هب راجر مان هلم یس هدلاو یدلوا هغیلخ

 هنسح واو هنس یا یتدم بولوا « دیللا زویچوا ینافوو « دزوجوایالوو
 ردشلوا هنس جوا شع یرع تدم نوکجواو یا یدب« دتاور ضعب و

 ولز وک الهش ضا یدیا شلاق تالنوک ی رک: ه دقدنلوا لتف دج یساباب

  (۴)(ین)



۱۰ ( 
 زویکبا ی افو بواوا هدزکسللا زویکیا یتدالو بواوا هللادبعوبایس هک

 یارب نواو هنس ترد زوتوا یموک> تدعو دالس كن رفص چ وا شعب

 انح تولوا مدآ یور خرس وانت ضار دشل وا هنس شب شعلا یرعو

 ندبدنک یحوا زوئوا بواوا یدالوا تاکرا ددعزود یدرا وب یتلافص هللا

 لدع « دقدلوا هاشداب ی دیا هست تناطقو 6ذ بحاصی دلاق ههرکص

 هنس یکیدتا سولج ی دلبا تکرح هرزوا یزرط كن ر ده دم رحو
 جابر هدب رق هلط اط بو دبا لاسرا هلارکسع رادقمرب ج یردارب

 یتسلاهاو بب رخت یسلاها هلطرلطیا امدسقم هکیدربدتا ربع" یی هعلق

 هلطءلطو ناکسا هتب یتسلاها بودیاربم ینا مکح هرکص ی دیارلنعا لتق

 قرفزوکیا یدشع و ید رکسع رادتعر نوحا كعا كنج هلایسلاها

 عقاو مع برح ه دن یتیعالم كلرف هلا مالسا لها هدسا دنا ه دنمر

 انا د ه دنرلکدتا ناصعیسلاها هل طلط هکیدلواوب یس ی دل وا

 ن دراهاشداب سنکشب و هیقیلج یجدرانا ی دنارضاح هغمرا و هن رزوا
 هب هلطلط جد د هدانئاوب ی دیاراثروتکرکسعرفاو بو دیا دادا
 راه اکنک اقر هدنف رط طیلس *یداوقحا وایعوعسعیداک دادمآی دلک نی

 رکسع راد ةمرب یس و دنکب وب وق هب وصوب « دنا یروالد هلو بارت

 ر دقازارلناک هنس هرفک كنرف د بوروک ینا یسلاها هلطلط یدراو ورلبا هلا

 مرک رازراکرازاببوشی واقرکسعينارابدلباتعراسم هکنج بور وربخ ود

 هنعسد هللا یرلیا م وعهن دفرطره بوقیج رادسهک نالوا نیکرد قعلوا

 بول وا عج هعوطتم سور ك رکس نوا راب دلوا مرهنم بواک لزازت
 لتق مدا یرادقم كی یعرکب ندنس هرفک كنرفو ن دنسلاها هلطیلط

 ه دشا قرقزوکا ر دشااورانامز عن ه دیطاس *یداو یر هثح ی دلوا

 مربهنمو رلیدت| كنج هلی رکسع نالوا هد هریلط ب ویچ یسلاها هلطیلط
 سوح ه دشب قرف زویکیآ ی دلک هب هبطرق یر هعوطتم سر بول وا
 ترضع لاصدا همالسا لهاو تراغ یسلدنا لحاوس هلرآ هیس یوق

 تراغ یرالع ضعب ید ن دکنرف تالا ع لحاوس نکر دیک ہرکصندک دا

 یس ةعلق ناسلسو رفس ه هنولش یک اح هشوطرط هد هروب نه هنس رل.دلیا
 ررض همالسا لها ه دن ا موب هرکص ی دلبا بسا یتسلاسها بو دیا حف
 دڅ هدرب ىلا ز ویکی را دتا تداهش تب رش شون یرلضعب و تباصا



 نور
 قافت الاییعرلیدل وا عج هرب رب هلارکسع نالوا لوغشم هر هرسصاحت « دنلصا

 كشف مش بجر هرخ الا بو دنا ما ا ههرصاش روا ن دش لات

 یرتک ام دقم ی دسایا حج هللا شی ورود ارهق و اربج یتوک ت بس ےجترکس

 هشت كرصق ناتلوا مده ه دنتفو کج تولوا قیم هدرزوا یسوش

 لد هتفولوا یدلوانک اس ه دنا نیک دهن رخ ین ابعش چ وا ی رک: بود ارعا

 هل e E ہک |یدلوا لصاح جد نا انتیطاو نوکس ددل ما

 مانخرفاوو رلبدراو توردنوکرا قا كولن جافر هنکلامكنرف نجرلا دبع

 یوق سوح هدنس هنس زوتوا زویکیا رلیدلک هنب هلبا تعالس بولآ رسا و
 یرروهظ رابدلک هنکلاع نیلس+ هل هنیعس ندنر لع ق ارا كش راتالو

 هدنتلا هنویشا بولک لصاحملاو ی دنا شل وا هدنس ها ید زوفطیمرکد

 میاقو ضعب « دنراارا هللا مالسا لهاو تلقث یاب روب طب نوک چ وا نوا
 تعفورپ هلا نیلسعه دنا بوراو هبهنودش ه دعب هسوداق هدعب یدلبا ناب رج

 درصد هر هیایتشا نوک ی جرکس كمرحم « دع ی داوا نار نک یرا ه دید

 بوتبج ژ هکر فاو ن دعالسا لها رابدلبا لوزن هل رب حس رف یکی ا نواو

 بواک هدعبرلیدل وا ناتاراد مزاع یر هعاو مرهنم هللا راد هب راکا دعا

 ند هعلقرار 3 مالسا لها رلبدن و هلګر هد دقاسم ليم »کا هر هیلییشا

 رلیدلواربسا راتفرک یر هاو دیهش یر ههاوم.منمیخد هعفدود بوق ج
 لوا رلیدتک هن راک بولی هرکصادثکم نوکر ه دشوراو ب ولک هرفک

 بواک ورک ن دنرلدک یوق سوح هلکعتررا راد_ةہر كن اجرا دبع هدانئا
 هرثکهرکصدنراقدل وا رادیاب نامز رفاو نیفرط را دابا ترسشابم هکتج

 بوش هنب را هبفس سد یدلوا لاله لاخ *هداتفا یرادعم زویتلاو مرهه

 یربغ بوراو .هثب را راد كر ه دیا تراغ یرازحو لحاوس یرلتدارغوا
 نکل ر دشلوا ر دق یآ یلایرلنکم هد هءالسا دالب ی دمرولب یژربخ

 (نوعحار هبلااناو هللانا) رلبدلبا لاصدا ترضهقوح هدندموب هعالسالها

 ی دلبا لاسرا رکسع كواب رپ هرافک تلاع نجراا دبع هدر زوتوا زویکیا
 رب دعط ی رفاک هح ب ولآ رسا و مانع هم هجا بوراو هد راد دیفلح

 رادناب یسلاها رلیدتا ہر ےا بولوا لصاو هس رهش ن ولات ریدلیا

 رلیدلبا ماتتغإا یلاوعا نالوا ه دن او ججفیر ھش هللا یرلع :ارارف بوی هژوا

 نکس زولوا زویکیاو راددلک توئود الاس ت و دنا راثلاب قارحا یرهش
 ی دل وا دق اخ (د) یلغوا هن رب و توف نجرا دبع ه دنس هنس



(1£) 
 بوش هتناو ی دک ااش بوغا یعاشا ن د رض ق ےکح رایدت | هطاحا

 رازکت بولک هتربغرکسع ی دلوا هر زوا ضي رګو قب وشن هکنح قلخ

 ندنساسؤر بوروک ندجلف یغوچورایدزوب ی ولرهش رکصندکنج مکع
 نوک چ وا ب وديا باص هغاشا یرلشایو رابدلبارسا ی رل هریک عت
 ل ات شاو یس هقارحاو برخو تر اغو بهن یتیراشوراو كل هبظ رق

 ن رالام نالوا فیفخ ٠ ددمروتوکو لای-ءو لها خد یرادقمر رلیدابا

 ب ویلکت ی رالع ضع) هدرللوب یسارمشا كنفلخ کسع رلید رارف تولا

 ما نوک وا رلبدعا لتق نرانثدا هحالسو تراغ ن رللام كرلندا رارف

 هت رامرح كعلخ و تراغو بهن با ب ودا مما ےکح ه رکصندقداوا

 عقاو هدیلبف بناجو یدلباونع یتویسلا ةيع بودیا د فک ندضرمت
 یدتا مده هیکلاب یتا هلنایراعا نایصع ادت|یسلاها شوراونالوا

 سصع یس هنر و هنفرط ساف یس هعن كرلوب صالخ ند ولشوراو
 نومأم هلا یرلعا تادحا هتفر خد هدنارلیدراو هنس هر ر دنکسا

 هللا یرلغا نارصع هرلنا رعاط ن هللا دمع نالوا یسلاورصم ن دنفرط

 تدعو رل دراو بودا لاسرا هللا رکسعرغارب ین هیعا یلغوا نجرلا دبع
 بودا بب رخ نعرا مو ارق نالوا  دفارطاو هرم صاحت ی هلطرلط ه دیدم

 فورعم ود بوا یا هساتف هد هب رد مان حایر سن رلیدم هلو رفظ نکل

 هلطط كاد دعب ی دنک بوغارب هلارکسعرفاو ین هسوک ماهرمسم نالوا
 هرمسمرلیدلبا دارم قع هللا ىلع ین ەرسام بوقيح ند هءلق یسلاھا

 ولرهش یدیا شا بیترت راوصوب هداح جاقر بولوا رادربخ ند هصق

 ۱ هداننالوا رللدل ویو هرات اور هدنرکدروک یلاخ ندزرابمینادیع نوهیج

 رايد روک هی مس نی رلشاب و لتف مدآ هيا هن یب ن دول ر هش بو ةیجرلنلو نیکرد
 رب و سارهو فوخرب هب ودنک تك ج روک ینتنک كندعو طمسور هرمسم
 هد هلطءاط هد هروب نح هنس كلذک یدلوا توفنوکلوا نامهبواوایوتسم

 كةسيك قوح ندنسلاهاو روهط هتف نالوا فورعمودد یکنحنینارق

 ینا مرکب زود یرلن ابصع كالاها هلطلط ی دلوا بس هتک اله

 هرمخذ هرهشو ند هرصاع لوط نکل یدلوا یداقم هعلوا لخاد یس هنس

 جد نجرلا دبع ی دیشل وا یراط فعط هرابدنک ن دنعرد] وا عطقنم

 بولک ید ر دنوک هلبارکسعرفاو مکا نب دیلو یردارب هد هروب نه ةنس



(۱۳) 
 ی رانر وب كن رلثلوا فویسلا ذی یدلربف ن البريق ب وا وط هيض

 رلنانلوا لت رلب دلوا هرزوا دایقناو تعاطا هن رل لاو مولا دود ب ولب رق

 یسلاهاهدرام هدهروبنم ۶ل ید اهدا ز ندمدآك شب ندرهش نایعا

 ن دنراحا ین ەس ک نانلوب EEE . رارزوا ن دنف ط ب وديا ناصع ےکح

 هرزوا ماع ها و د هرصاحګ ب وراو هن رارزوا رلنا ےکح مرجالف رلبدرافیح

 هلغاوا لصاو هب ودنک یربخ یرلنایصع ید كنسلاها هبطرق نکنا
 یرلتلوابس هتادحا هتفولصاو در هطرذ هدنوک چ وا بوئود علا لع

 ه رزوا دایقلا ب وشود هفوخ رلیقاب ی دلبا بلصو ب رض یعاشا شاب

 رلیداوا ه ر زوا نایصع ءاکو تعاطا هک هسیا یسلاها « درام رایدلوا
 هرصاحمبولک هنن . رزوا ده شوشرط قد رذل یلارق كنرف هد ه رول نه "هنس

 یدردنوک یتاحرلا دبع لغوا ق یک یر

 ےک بوشی ربا مدقم ن د زلوا لخاد هب هیعالسا دالب زونه راک بوراو

 اناغو الاس هل رب ماقتا ذخا یک یکرکب و ز وہ نیک مشع ہ رکص ن دکنج

 یرلعبا نایصع رارگتیسااها هدرام هدنرد ناسهطز وډ ی دلک بوئود

 لرکح ایااوتم هنس ج اقر و ی دلیا تکرح سفتاب نب رزوا رنا ےکح لب

 یییعالم كن رفهداشاوب یدلوالاخ ند هلک بوراو هن رزوا ه درام یرکسع

 تراغ یعضاوم ضعبڊ و ترضم لاصدا ا بولو تصرف

 عج نیرکصع ه دلا ناسعط یقحلوا یع وع ت کح یر یر اکدتا

 هراهد و تب رس رس هلن دو ذخا الا هک ن د راک ی دراو بودا

 هدر کس ناسعط E رفظمو روصتم بودا مانغا لاوما

 هکر د هن وکوب ىلصا ی دلوا عقاو یس هعقو صبر روهشم هد هبط رق

 ح ورشم هجورب امدقم ب واوا مدآ لئام هراکشو دیصو رجخو برش ےکح
 یرلیا متم ند هعینش لاعفا لوا یب ودنک ی راهسیک هعن ن دراک یاهقف

 یرلنوادع هنفرط ےکح كقاخ یربندنوک لوا یدیسنعا لتق نس هلجهلبا

Eنواز ی درردا مشو بس هد رازا و وش راح وک بولوا  

 ترشابم هنذخا ك ارلنامکح هلا یرلعا عاعسا نیر هب ودنکههفاشلاب

 توتلحالس هلا قلخنال وا هدراشوراو هلبا یرللوا بخ ندنشدلوا هززوا
 ندکح کع توئاحالس ید یرک هسع کلم گحرابداو | لاتو برح دعتسم

 E مو هن ارس نو رو نروص هماع ولشوراو هرکص



۱ 
 112 و رکص 1 دنوک هکر ئ دلصا تر بوش روق هسلآ اف ها رکسع

 دج یسهحوع كنهرج نی ماشه قاقت الا لع تعاجرب ن دسان هوجوو

 دارم كعيا تعب هب ودنک ب واک هنس هن اځ كنناورلا یشرفلا مساق 3

 بو دیا لاهتساوبد زکر ر و تلهماکب هه وب ن د رانا دڅه دنرکدتنا
 بو زا نسماسا ال را هک وا مکح ی دلبا مالعا هنفرط مکح یارحام

 لواو ی دليا لاسرا ب وزا دڅ نیکعا ما ه رلناو د نس ه ردو ڪڪ

 كقلخ ن د هداموب یدریدتا بلص یسنریا بودا ذخا نس هلج یحدجک

 كلذکےکح هدر ناسعط زوي ی دلوا ه دا ز یرلتوادع نالوا هنفرطیکح

 یدتنا لتقف یمدآ ردق كس شد ن دننایعا بودا رهق هنسسلاها هلطءلط

 هلک با لزرع نیرلیلاو هعفد ج اقرب رارو نم هکر دشلوا هلوک و ید یس

 هنن راو ادا أ هننرتک كنب رالامو تناصح كنب را هعلق بول وا زومآدب
 : قیرط بولاف رج ندنلا كرانا مکح سپ رایدلوا زنا تعاطا یک کرک

 ندفسوینی سورع یسلاو العارغ «دصوصخ و و ی دلیا لولس هی هلیح
 لاها بوراو لوا یدلبا صن لاو هب هلطیلط یتا ب ودیا تناعتسا
 ه هيما نب ب و دنا تکرح ه روڪ هنیراجا مو ترشاعع نسح هلبا

 ندتدمرب ی د سوک نتروص قاراداوه هرودنکو یدلبا راهظا ضغب
 هدنسهروا لرهش هرزوا ید داوص كن هلج هرواشلا دعب هلبا لاها هرکص

 مک نامز دعد ی د ردیایرلیش یکدتبا داره ه دنا بودیاان یارسرپ

 هدندوع بو ردنوک هش رارزوا هرفک هلیارکسع رادقهرب ین اجزا دبع یلغوا
 هدشنود صالا بسح نجرلا دبع یدتیا ما هر زوا قارغوا هر هلطیلط

 هللا س ورع ی رلکب رهش نایعا سد یدنوف «دنهاکشی هلطیلط بواک

 یناجرلا دہع نالوا لوقعم هب ولرهش سورع رلبدقیح نوا مدعم كرت

 رلنا هلکعد ردک علا ض رع هب ودنک یرغاوتو باتو ت وعد هب ورګا

 مدآ رفاورب ن دنرکسع هوجو جد لوا رایدتا توعد بونادلا هبررفوب

 نجر ادبع هراناسورع هرکصیدلبالوزنهنیارمس كسورع بوربک هرهش هليا
 :٠ ندوبقر بولک كولب لولب قلخو نسردا تباجا رتسا كعا تایض هرس
 رایدروک لوقعم یدید هیلوا ماحز هکات رانو نيج ندوبق یرغورانوسرک

 ی رلندیک بویب ماعطرلیداک ولب لولب نایعا ب وئوا كرادت تفایض رفاو

 3 رهدنکرلیدتآ هقدنخ لوا بودا لستق ه دنراکروقح میظعر هد ورا



CAD 
 ريخ رار سا نانلا صعب رايداوإ لوصو هلا تمالسو ريدا ذخا مان

 ه دناوډ 2 کیس ند ڪڪ و هتح موق ك ولر 7 ندکنرف كولم هکر اددر و

 هنب رزوا كرانارلندیک هی هتج نکل رد هرزوا بقر بواوارکمنیکرد هدلحرب
 حاذح ىلع قعلوا راد رخ ند هداموب مالسلادبع ی دا رلشعارغوا

 نس هڪ تود وق ےلقو یدصاب بوراو هن رارزوا كندنعشد لاج-الا

 ی دلک بونود افاغو ال اس هلرب م انتغا ن رالام بودار ادا میت فلع

 قوز ن, لولهب « دنس هیحارعد ن دلدنا د الب هدر ناسکسزوب

 هنس تالذک یداوا كلام ہن رهش هطسف رس ںولکو ی دابا حو رخ

 ےکح مرح الف یدلوا « رزوا تفلاحم « د هلط لطرج ن هدیبع ه د هرول نح

 هدیبع ی دا ه دنرهش هریلط تفواوا هک نسوي ن, سورع یرکسعرس
 شاب ولتقینا بوراو سورعس یدتا سما هرزوا كمل لا موهن رزوا
 لاسرا هن فرط ےکح هلبا یرلشاب كنهن دک ر فاو ن دنس اہظع ك٠ وقر رب

 یدلبا ریو یا ن دحراوخ ناکا لواو ضلع ی الو
 الیتسا هش رهش هلیلطت یسهعاط كنرف هدنش رات ی دب ناسکسزوب
 2 دمبولوا سور یرکتعرس نو كح یسلاو ا ل رایدعا
 قلخ كواب رهدسلدنا یدشعا بصا اح سود یلغواندنفرط ههرول ص

 رایداک ب ولوډ ت ود هلا ی رالوا تهد و ناد کو

 هد ساق "درک سود رول نالوا یسالاوو ذخا هر هاعا ددد یی هلطءو

 یسهداز هجوع « دقدلوا یعوع كسور ع شحوم ربخوب رلیدلبا سبح
 ندعلق نغوحو رابدزود یرافک بوراو یدلبا لاسرا رکسع رادتهرب هلبا

 كسورعو محق همصاحا دعب و رایدراو هسق هر كلذ دعب بوروک
 یان تسورع راثکلا نیب م رج الف رایدتبا صیلخت یسوب روڊ ن یلغوا
 هبطرق ےکح هددنسوپ یدلوا رارقرب هدنتموکحرفتیسودنک بولوا ریکلاع
 ه دته وکحلئاوا مکحوب هک ردخلوا هلوکو د یبسی دانارهف نسلاها

 یرهش هبطرق ید هرزوا كاملا هی هناوهش تاذل یاقینساو رخ برش

 رادسوک ناشلا لیلح هحص یحاص ی وتو ع رو هدنحما بواوا یی ع

 كنب راترضح كالام ماما هک ی دا يللا ی نیح یسب ہند هلجیدیاراو

 هل وب كمکح نا هبط رق لصااو ی د ر دا تیاور ن درلو دنکتطوم
 نانلوپ ه دنسومق رد هلشاط بارس ورلب دلبا عمجت بوروک نسهعینشلاعفا



CE 
 رادقمر بوعیح هغ رالو یرکسع كنرف كواب رب نکرولک بوئود ی دتبا

 لوصو بواک الاسیسادعام راددتبا تداهش تب رش شون مالسا لها

 هدنن ایح ی دلوا توف ماسه ه دقدلوالخاد یسهنس ناسکسزوب رلبداوب

 کج 2. داوا هاشداب هنن رب هیلع ءاثب ی دینعا دهعلو یکح یلغوا

 صنم یفلو صاعلاوبا یسهینک ی ومالا نجرلا دبع نن (ماشه نا

 فیح ر« ول و نوزوا ر دشا داوت ند هب راجرپ مان فرخز بول وا
 هدسادنا ی دلوا یدالوا تاکرا زوعط نوا ردراو یرعشلزوک بولوا مدآ

 عج ماشتحا باپسا و دمطسا دن ردوب ن دا بیئرترکسع یلهفولع ادتبا

 یس هلج بواوا یکواءدبع کب شب یدلوا هدا ز یع>و تاراد بودا
 هرلناندندلوا جة یراناسیدرارروط ه دنسوبفوی دیارکسع ی هفولع

 هنلاوحا كفلخ دیعب و برق هلغلوایراسوساح هیلعدع**یدراررد سرخا

 میش یدردی|ناسحا هرالو | فاصنا لها بولک ندنمح كن هلط بولو ا علطم
 یدردا بب رفت هپ ودنک ی العو اهتقفیدیا مدآ تباهم بحاصو مدقهو
 یدلوا هاشداپ « دیرفص ناسکسزوب بولوا هدنسهنس ترد یللازوډ یتدالو

 هنس یکیا ا یرگو هنس قا یرکب یت دم بودا تاقو « دیتا ز وکیاو

 رادود ه دس رغرب هلا دبعو نایلس یرادحوع هدقدلوا هاشدابردشالوا

 بو دیا الثسا هی هيشاب ورلیدلک هسادنا ب ودیا حورخ ید یسکیاو
 ا ه رارمش ریتسو برح شتآ ه دنراتب ن امزرب و رابدتبا هنتف ثادحا

 لتق وا هدنرد ناسکس زود تقام بولواز« دفرط مکح رفظ یدلوا

 ووو ی داکج ن د هنتف بوشود هسارهو فوخ هللادمع هاکعا

 نیکمردنوکم دآ هنفرط ےکح هلبا مص بلط ب و دبا رارق هد هیسنلب هدیتاا
 هلهحووا یدلا جوز هشغوا كلا یتشادنرف رم بودا هدعاسم ےکح

 یرهجوع مکح رایدلوا لاح هدوسآ ب ولوا فرطرب هنتف نالوا دنرارا

 موم 4 هیعالسا دالب فولو تصرف عالم كنرف نکيا هرزوا كنج هلبا

 لغاکا نیر هناخراب بونیدیا ذاخاهاکرارق یناوالیئسا هنیرهش هلولشرب و
 ناسکسزوب امدقم ی دلوب ع وقو ه دشب ناکس زوی هعقوویرلب دلبا

 هالو كرف هليا ركع رفاو ییفم نی م رکلا دبع نب کح دن رات

 هشوق ع رکلا دبعو رلیدقس ب وقا نکلا نعشد بو راو یدتالاسرا
 لامرفاو بوروا یشالو هیشود ب وراو ی د ردوک ی بهتح رادعهر هشالو



(49 
 كلام هن ررهش هعساو هطس رسو عج دنشاب قلخ ك ولب ر و ح ورخ

 رادقرب ینامع نب هللا دیبع ناّععویا ماشه هرکص ی دلوب ت وق بولوا

 نامزدها هدهطسق رس یورطم ب وراو ی دابا لاسرا هللا رکسع

 هدنب رقهطس رسو یدنود بوی هلوا باب رغفظ نکل یدلنا هرصاح

 بو ردنوراهتح ی ردآی و ید ر وتوا ب واک هتس هعلق هزوسرط

 ل وغشم هت راغن رللامو هربخذ بوصاب نراب وک كن سلاها هطسق رس

 بواوب تصرف هنسک یا ندنعابتا كحورط نوکر ه دانا لوا ی دلوا
 هنفرط ماه یدلوارلبد روتک هن اهعوبا نشابو لتق « دهاکراکشیورطم

 ناععوبا هلایرلعا ناینا یسلاها هط- رس تالذ دعب ی دابا ل اسرا

 دالب هلبا مالسا رک ع نالوا « دغا ناععوبا كلذ دعب یدر و ناما هرلنا

 ماسه هدعب ی دروک ن دعاق نغوحو یدز وب ی راقکب و راو هب هرفک

 كتالو لوا یدلیالاسراهنالو هیقيلج هلارکسع كولب رب ییایحم نب فسوو

 قوچ ن درلنا بودیا هبلغ فسوپ رلیدتا كنج مکح بویاوشراق یهاشداپ
 هماشه یسلاهاهلط.اط « د ه رود نه هنس یدلف رادنآ رینعم ٌدرعطیمدآ

 كکللا دبعییغواماشه ه د هروب نه هنس یدرب و ناما هلب رقبا تعاطا
 هدنتفویردارب هرکص بولاق سوبع یدلبا دن نادنز بولاربخ قتحابقرب

 كالا دیعللا رکتسع رغاو ماسه هد دی شع زو ی.داوا توف « دنادنز
 وصح یرلقدارغوا بودا لاسرا هالو نعد غم ندحاولا دبع

 ه روفوم مانغ ںودیاربسایتاوسذو لایعو لتق یرلندیا یدصت هکنجو حق

 ردي رل ارغ نالوا بابت هش هبن رم لاک كن سلاها سلدنا ارغوب ریدنود هلی
 ی دلبا لاسرارکسع كولب رب هن اتسرب رب م دنس هنس کس شکر وی« دعب

 ئاللا دبع « دز وقطشعب رابدلک ب ونود الاس هللا «روفوم عانغ یس هلج

 . هب هقتساات یدابالاسرا هن رزوا هیقیلج ها رکسع كولب رب یدحاولادبعن

 ن دنموق سوح عقاو ه دنراوج شاونذا یهاشداب هل الج رلندراو نیکد

 كاللا دبع یدعا عج رکسع رفاوو یددبا د ادعسا ن دنهاشدان شکب

 تفاط شنوفزا « دکدتاموعه هنارلدو هناربش هن رزوا بوشب را

 رسا و لق نکددشربا بوشود هنیدرا كللادبع یدتا رارف بویم هروتک

 هه بودیامارآو ثکم ن امزر یدلوا لخاد هنلورد كن رلتالو كرهدیا

 بی رحم كلام هڪ بودا رسا نس هو لتق رفاک هنو م انتغا اوما

  EDین) (



CD 
 یرغ نامد نکا ی دجوک هنس هل اخ هلتروص تعاطا راه ظا هلادبع

 یسهینک (نجرادبعن ماشه) ر دعح هنلوارک ذ هد قن هکیدنا هنوک

 ولزویل رق وانت ضا ر دے٤ داوت ند هب راجرب مانلاح بولوا دیاولاوبا

 لهاو رخ یسا تعاجشو یر طابتحاو مزح بحاص ,لاع ولزوک الهش
 لئام هداهحو ورخ بولوا هرزوا تدش هن راد تبع یالص و رخ

 هد هبطرق یدر دا لیصح و عج هرزوا تنس ییارخو شع ی دنا مدآ

 ر دشع| ماتا ماشه بول وا توف ندا ماتا یساباب یربک ع ماج نالوا

 یرثکو زارعا هبرلوا یمالسا ی دتا انب دناعمو دجاسم قوح جدو

 01 تلت تولوا توف نالسهر ه دنن امز هکر دشا لیلذت هبترلوا
 ی دلبا ت:صو ود هنلوا قاتعاو اشا ندرافک ی دا یرسا نا اسمر

 نالسمرب هدرافک یدیا روناوا سس رفاو ه دقدنلوا داره تصو ذة

 ردراو یس هلبلجرُمو هریثکب قانم  هیسابا قالطا بولآ هکیدلوب یریسا
 تکرح هرزوا یراوطازپ زعلا دبع ن رع هدنفح كلا یسلاها سادنایح

 بواوا ہ دنر ةص ناسکسیتومهو ه دنرفصرب شخ زوب یسواج رارید یدردنا

 ه دتاورر هنسزوعطزول وا هسیایرع نوک زکسو قآ قشن هسی دب دم

 ۰ دکا شعب زو هرکصخدنکدتا سواح ر دشلوا یا تردو EF قرق

 بوراو ماشه هلا یراق ا نایصعو ج و رخ هللا دعو نایلسیزردارب
 ناییلس ه دکد--ا قبضت و هرصاحم ر دق یآ یا یرلنا هد هلطیلط

 یرلیلاها هدک دا دا رعلوخد هن را هعاقو رارف ههدرام ندناو هب همط رد

 هب هبط رق بوئود ن دنا ما شه یدرک هریهدت توراو هرکص رلید-2ا عن

 یتمرج اکا افعتسا ندنس هتشذک ارج بولک ههادبعیردارپ ه دک دلک

 یدلبا لاسرا هلبا رکسع رادقمرب یه واقءیلغ وا ه دعب ی دليا وفع

 بو>اق ندنا نايس رابدزو ب و دیا هب راح هللنا لاوس هدربمدن بوراو

 بول  یتلایع و لها نولس هدعب ی دلبا اجلا هربارب ه دنس هیحان هیسالب

 شع اک | ندنئاریم كنب راردپ ماشه هلغلوا هلا صم هرزوا كمك ندسادنا

 شع ی دلوا نیکم ه دنا بوراو هذ رهش هربار نایلسبور و نوتلا كی

 دیعس نکیا هرزوا لاذتشا هلبا یلاوحا كن راردارپ ماشه ه دنس هنس شب
 ی دلوا كلام هی رهش هسوشرطو حورخ یراصتالا ىح نی نیسخا نیا
 هد هرو نه هنس جد ناظع ن نایلس نر ح ور طم ه دنرهش هولشرپ و



۷ 
 ناق ن دلو نادنس هراب ی دلک هشت روضح كن اجرا دبع بولوا
 نادشلا کا نچراا دبع ی داشلاق بوخیاب دنس هع اق جاق لاو یدرلم اط

 نیبرلصاخ رفاو بو دار زو هب ودنک و یدلابا رخ یاعد بوب وا

 یدشمووواه.طخ هلع روصتم ردق یا نوا امدقم نجرادبع یدتا

 هنعسآ روصم یهبطخ جدر رکا بودا منم یا تاللا دع موڈ رح

 تغارف ند شدا لوا نجرلا دبع هلکعد مرد | لتف یعدنک كس روقوا

 بوراو هی هلوشا هست نجرا دبع هد رات ید للا زوی هدعب یدلبا

 كنانتش نجرا دبع ه دن ازو ی دابا لتف مدآ ق وج ندنسااها

 ندهرصاح تدمرب ی دیشعا نصح هنارطش یدلبا لاسرا رکسع هنکنح

 هص الخانقش ه رکص ندکدتک رلنا رد توغار ورایدلوا رجاع هرکص

 یدتیچ هپ وکر ندنراب وک هپ رتنشبونب هن رطاق نالوا م وسوم هللا یعسا
 شعلا رایدروتک هن اجرادبع شاب ب ودا لتف یا مدا يکيا ن دنعابنا

 بح نب نحر دبع نالوا لماع ن دنرلفرط هیسابع هد هیقرفا هدر

 هلکعا یدصا هنوحد هنف رط هبسایع قلخ و ر وع هسلدنا ی رهغلا

 شعلا زو یدلدا لتفو ی دز ول تولوا لباقم اکا یومالا نجرا دبع

 هددم تدم ىرهفلا نجرلا دع ن فسوي ند دوسالاوبا ه ا

 ه دنس هظفاح هلغلوا ض راع یع هبودتک بولوا هدنسح كن اجخراادبع

 حورخومج مدآرادمر هسا بودا رارف ندسبح نوکر هلفعاوالامها

 یسودنک یدایالتفنب رنک | كنعاباو یدزوب یا بوراو نجرلادیعیدابا

 یراشادرق كعساو ه دعب یداوا توف ه دلا ب و دبا افتخا هد هب رقرب

 نجر لادبع هدیکیا دوخاب رب شع زوب هدع؛رابدناوا لتق بودا جورخ د

 یدالوا ريق زوعطو تکرار ن وا یدلوا توف هدنرهش هطرق یومالا

 كح وکندنا هدنن اح نکا دنع نکا ی دا ن ایلس ی راک و ردشلاق

 هلکعا ه دهاشم ی راتخح و تعاهش یاهس ه دنلغوا مان ماشه نالوا

 ماشهو هد هلطلط نایلس هدنفو یتوف كن اجرادبع یدینعا دهع یو

 یدنلوب هدهبطرف هللا دبع ف ورعموید یسألب ی راردارب بوتاوپ « د هدرام
 ییتعن كءاشه ی زدار ه رکص ن دک دعا نقد بولیق یتراش كن ردپ

 بوعلاق ماه تعاس نامه | مالعا هللا توت کم هنفرطو 2

 بودیا سولج هنفثو یدشریا هب هبطرق ه دنوک تلا لا جتسالا حانج ىلع



[( 
 ناسحا هد هل اعم ينءاسا و وءع ینا نج را دع س ی دليا ناینسا

 یسانکلا یرب لا دحاولا دبع نب انغش ه دنس هنسر یللا زوب هدعب ی دلیق

 دطاف یعسا كنسانا بولوا یس هجاوخ بتکمرب « دنلصا ی دلبا ج ورخ
 بولوانک اس هد ه رتشو اعدا وبدمدندالوا نیسحو ارهززا فمطافن یدیا

 بوراو هنب رزوا كلا نجرلا دبع یدلیا عم مدآرفاو ن دنموقرب رب هنشاپ
 ھنن هرکص ب وعیح هراغاظ هک دلک مدآ هنن رزوا ار ز یدم هلوا با رفط

 نب باح نجرلا دبع یدب وڏ دڅ ن هللا دبع عسا و یدزیدا یعاشا

 تاغ نایلس ن دنفرط ی.الوا بودا یسلاو هلط.ط یکالا دبع

 هرزوا كع ماتها و دن هکمروتکه لا ییافنش و بصن کاح هه رغش

 لتق ںوروش ود نتصرف كن ایل” انقش ه دن شدراو ی دلبا هشو ما

 كلاجرلا دبع ارارعو ارارکبواوا مدآ راک هلحو عادخرب اقتشوب یدلبا

 یللازوب یدلبا اد را هتف هصن بوصاب راب وک هنو یدزوپ نی رارخسع
 بودا قاغا هللا یس هغ اط هب اع یسااها هیلبشا هدنخ رات قلا
 نجرا دع ىدلوا سار هنن ژرزوا كرلنا سئالم نب هايحو رافعلا دبع

 قعلوا رادربخ ی دیا شتک هکنج هلا انش «دنا رطش نصح تقولوا
 ندنفوخ بو دیشا نیتررک ك نشد نکل یدلک بوود هلا هلو تعرس

 کارا دعیعسا ی داراو یلغوا یس هجوعر كناجزادبع ی دم رک هبطرف

 ضرا هیسابع یدرولوا ه د2 ا كناو رم ن زب علا دع هدرصم یدا

 كن اجرادع توعیح هلارداهب د دع نواندنعاتا « دنرلفداوالخاد هرڪت

 بصا لاو هروروع یرعییغوا و هب هیلیشا ینا ,زجراا دبع یدراو هتن اب
 رادعر یا نجرلا دع هل وا دسکک رداهب تاق كالا دع و یدینعا

 یدلوا رادا ندندرآ یسو دنکو نیت هتسفد كن هل اغو هلارکع
 بودا توعد هشاب یس لها هدنکو دک هلحم تب رق رییس د کالا دع

 هد رغ اج جد ه دنور ايدا داعباو درط هرلتالووب ن دنراد قر شم یز

 ییرانیق لزکب رالف زب. دکعا هعزانم هش دنوحم |قمر ل وای دلاق ق ەررب
 نداند ع بولت رق نم هل ج ناه دوخاب م هلو رفط هشدار نکن رق

 بوشود هنکوا كرلتا تاللا دع راب دابا لاتتما یس هلج سد م هلوا ناناهر

 ندنسهقرف هب اع كلذ دعب بودبا ناشی رپ نیرلیعجو ی دتبا هلج هند
 حو رج هد هکر عم لوا كاللا دبع ید-عا روهظ هسک زروط هرزوا عاا



۳۹ 
 لها كفسود ی دلا سولح- ه هرامالارصذ تورتک ب هطرق نجرا درع

 هرکص یردتکوبارا یی هل فسو نجرلادبع ۵ دعب ربید | هدنا یدالواو

 مرجالف رلیدتبا تعاطاو تعی هن اجرا دع ید یسکیا بولوا ملص

 یرصو € رح نوتلا كب ناک هنسانب كرلنا و ی دارا ات یریبک مماجو

 5 دنک راتیللازوب رلد داوا قال م 6 ۱ ںواک تعاجر ك داد لهاو ی دتا

 ن دنداوح نا وع وو و هدكخااعز ی دلبا اس روس مکعسعو نیم هر هبطرق

 ییصا ر دیکو دشا ج ورخ كيف نب الع ه دن رات یا قرق زوب یسیرب
 تاوتا هابس توراو هن رهش هجا ند هی رفا رو نح هک دشا وا هنوکو د

 هثشاب یدوق وا هبطح رز مسا روصخهو توعد هنوفرط هیسابع قلخو یدک

 بودیا كنج رانوکچ اقر هلکنا بوراو نجرلا دبسع ی دلیا حک مدارفاو
 یی راشاب بو دیا لتف هللا مدا كب ی دب ندنعاب ایی العو یدزوب تقاع

 هاو یرلشا.لوا توراو ی دتا ما ه رل دن شعب ندراجگ و یدردسک

 هپ وسراح 0 دناورف ۹ دغاک یییدزا باطخ هر الع كروصءو قاعس هایسرب

 یدا هدا روصترل,دتا هرزوا لاءنلوا هد هک بواآید ك دناو رابدقارب

 نوحایباعتنا كن الع هد قرف زو ه دعب ی دید ردراو اب رد هدنمارا

 ° درهش هلا عداو ه دسادنا یبصحا لع_س نالوا ف و رعع ولد یرطء

 هر هیلیشا تولک رلیدل وا مج هتشا ك سس هر هباع یدتا حورخ

 ت دمرب و هرصاح ینا بوراو نجرلا دع ی دلوا رفاو قیعجج و هیلغ

 ه اجرا دع توک شان OES هکاوا توعیح ند هعاق هاغلوا

 ارز ی دانا هرصاګ هد درو دش یبیمّطلا ږلع ىِ تابع بوراو j دنا

Eملس یی هعلط ها ناماخدرلنا رلر دنا ته 5 دتا هلا لوس  

 ا 5 دعا ی دنلوا وفع یسادعام و ل رل وا ثعاب هب دف هل. رلع |

 بو دا ح ورخ هدن ایج "هروک ی درس الا هشارخ ی هللا دمع هد هرول رح

 رکسع رادفمرب هنب ر ز وا كلا نجرا دع ی دانا 5 مدارفا و هتشاب

 یشودنک تواوا ناشد رپ رکسعیو دنشا كهالادبع ه دنراقدراویدردنوک



Ce» 
 ناما بول وا زجاع ه دنس هرروا كي وص و دیا ه دنشاب چ وا نوا مردارب

 نرلیدتا لة یلا ه دنکوا كمزوکو یدراو هرلنا بوئود ءا هشرامر و '

 بواوا سفیأم ند همارا کند هتفولوا ات م داوا ناهنب هدر رب بوراو

 م دلوب لوصو هي هب رفا بو ديا تع زع هثب راد برفم یخد نب رایدتک
 ب ول هللا یس هرمخذو یبح یشادنرق رمق ردب رک ذلا قیاس كلذ دعب

 هب هیع رفا هرزوا حورشم هجو نجرلا دبع ی دلبا لاصبا هن اجرا دبع
 بولوا رادربخ یرهةلا : دیبعنی بیا نب نج را دبع « دقدلوالصاو

 اجلا هی هلیقرپ مان هسانکن ن دنهوقرب رب ب وجا هيلع ءانب ی دلشاب هغمارا

 زوس دسلوا لیصفت هکر دشمج تفشمو تجز هست ه دناو یدلبا

 یدراو ها كم وق رب ندرلت از ب و دیا رارف یجدندنا هرکص رونازوا
 هرقوثا ن دنساسور كرللا بو دا سانینسا هلکمروک هلماعم نس> ندرلنآ

 بولکرد ه دلع لوا ی دلوا ناهنبهدنا نامزر بونوق هنلزمم كنعشرب مان

 هفلخ نجرلا دبسع هرکص یدروتک نولا و رهاوج رفاو ن دنفرط قو

 یرلمدآ كبح نا یتاجرا دبع هکنافکت یتروعو «رفوباو « دقدل وا
 راناسحاو فط) ن دن اج رلادبع بولکر دشعاناهن «دنحما ییاوئانکرارا

 ندسادنا "یلاها بودیا رارق « دلع لوا نج را دبع مار رهتنربدروک

 یردب و تلط نی راعا تعع هب و دئک توزاب راب وتکم هرلب وما نالوا

 ا ا یسلاو سادت تقولوا ى دليا لاسرا هدفرظرلنا
 رلبدتا تباجا كج دبا لاصبا هن رالع یراب وتکم ر دب ی دا یرهقلا

 .دسل دنا ورلوذلا یت اجرا د٤ ںوراو هلرایک تعاج ك ولب ر ندرلناو

 رلیدل وا زادنا رکنل ه ایل بکشم ه دنرخ الا میر زکس زوتوا زوب بونود
 لیعع ید یسلامها یک كف واک یس رهن رب ن درلشاب كنسلاها هیلیشا

 هب ر كلذ دعب رلیدلک هنفرط نجرا دع هللا یرللوا نادرکور ن دفرط

 ه هنودش ه دعب ی دلبا تعب یسعییماع كلحم لوا بودا لعن هنس هروک

 نب ٹایغ یٰماع بوراو  ESه دعب هروروم هدعب ی دلبا تعب یمنطلا
 یدلبا تع رع هی هبط هددرلیدتا تعب یرالءاع كرللا بوراو ه هیلیشا

 ند هعقوو ی دا هدنسحاو هلطلط بویلوا هد هبطرق تقولوا فسو

 هلا لص و هلکنا نجرا دعه دلحرب بوود هر هب طرق قعلوا رادرمخ

 سب رلیدتا رارف هرذو-ش لیعو هبهدرام فس وب بوز وب و كنج ےکح



)۴( 
 سنجل ا دبر ر هدایاع ن دعا مدن هدشاور صوب هدانح ر داو

 واب و نوزوا قسحازا یرلنا کیا كنلافص ر دعا دلوت ند هب راج رپ

 ی ږا هرزوا طا تح او مزح ه دنروماو ین” ب ولوا مدآرب روغاو فیحت
 ت وا وا یادت اه روصتم هدرلیسانع ه دندشو هدر وما مرحو تانام طض

 رولا لج یراندا ج و رخ هذ رزوا بولوا هی ےلکتمو رعاشو فو

 كماشه ی دح بوكر ال ضا رک | یدنکا لا تو دنا عفدو عنم

 لوخد هسادنا یدتا اش هقاصررب هد هبطرق دیلقت هر هفاصر جددا ه دماش

 شع زوم دتاورضصءب ر شع زوق افو بواوا هدرکسزووازوب حالایع
 یرگو یآ تردو هنس چ وا زووا یتدء بولوا « دنیا رخ الاعب ر هدیکنا

 روه یاو د هیسابعک رد درزوا هج ووپ (یرارفهص) ردشلوا هتسرخس لا

 رون ن هداننالوا هکصفدقدالوا لتقرلزرک هلا ل دا ه وما تو دنا

 هنیطیلق تول و تصرف ئ دا شو : داع مان نوتا 8 نح رادع

 هرزواسسج یلاعلاوحاو یراوتم ه دنا هلاولدآ زار نامزر بودبا رارف

 ت ولت و ناما هئس هع اط هر وءا هود درب هک ر دلوعتم ن دیدنکر لب دلوا

 ندنعی دل وا حاص هب وها ءامد هدس رطدیا رهن و ضقت دهعلوا هن ه دع)

 یلایعو لاو م اک ا تولوا سوأم ك روس م دل دز وا رادرب>

 مولغوا بوروونوا م دنکن وک ر ملک ه وکرب ه دنراک یا ا تارف بول |
 هرشط ند هطوا یدرزک بوش وا۰ دک واو ی دا هدنشاب ترد ناک

 هک دنحره ی دلراص اکی و یدرمک ورګا لر « دیا دا ر بەعرد نوفیح

 م دعيج هرشطوند كرک قلوا ییصار كلوب یدلوا دیده م دتا عفدو عنه

 هدنا ےشادنرف كچ وکرب شلکید ی رلقارمب هاس كنهیسابغ هکمد ز وک

 رادقمر هع اب روفلاییعیدلشاب هکعا داب رف و د (تاکلاتامعلا) یدرروط
 یرلنا هر دب مولدازاو مالعا یمکجم دیک هتم هن هعراشادنرق ريق بول 1نوتلا
 ناک قدلون تاج نیکیا هلبامشادنرق بو دیا هیذت نوجما قمر دشال ا اکب
 نعدنک بواک د و اک كەر و كراتشارلیدم هلو بونارآب رگسع

 هل.اع بوراو یس هلکرب كغ رح م دا رها هکمر ویلا راوط یکبار نوا

 یزیدنک نامشو ق دجاق نایب زرا دعا موج هع رزوا شعرب و ربخیزر
 | هراتزوق یز کیک راش رح نلک هرعذخا قدلشا هکمزوب بوروا هنارف

 مدلوب تعالس بوک هی هقا هنوا نب مدعا تاللا یدرارمشپ رغاح وید



 ( نجرا دبع )
 یلغوا كناجرا دبق

 ) ماشه)

 (مکع) لثوا كماشه
 2 لیکح

 ( ناجزا دبع )
 یلیفوا كن اجرا دبع

 (دع )
 یرالغوا لدم

 (هقا دبع) و ( رذثم)
 (دع) لغوأ عللادبع

 یلغوا لدمج

 (ناجرلا دبع )
 یرالغوا كن اجرا دع

 ( رابطادبع)و (هللادبع)
 (كللادبع)و (نايلس)و

 یراذغوا كالس
 (ماشه) و (مکح)
 (نایلس) لغو كماشه

 یلغوا كمهللا دبع
 ( ناجرا دبع )
 ییغوا ك اجرا دبع

 (دج)

 یرالغوا كرابجا دبع
 (ماشه)و(ناجرلادبع)

 یرالغوا كماشه

 (دجم) و (ناجرادع)

 یلغوا كن اجرا دبع
 ( هيما )

 رفت یدب نوا رد هدنرک ذ هب وءا كولم نالوا هدسل دلا .(دصقم)

 زوتوا زوب رد هرزوا هجو ینیدنلوا رب رګ هدراک یرابس ب ولوا هسیک
 یرلنطاس ت ده ب واوا ضرتنم ه دیکدا مرکب زو ردو روهظ هد ا

 قلخ سادا هکیداواو یراروهظ بس ر دشلوا هنس ترد ناسکسزویکاا

 تدش كرلنا ه دنر وهظ تبقاع رابدبا هرزوا تبح هته و رک هب وما عیطااب

 تعتعنسلک هسلدنا كن اجر ادبع بوش ود ید هسارهو فخ نادنراذطب

 كنهیسابع ارب ز رلب دم هلوب رفط هرلنا یهورک هی سابع رایدلبا تعب بولیب
 یراوخ ن دا روهط هدرارب نیش و ل وغم هلیماکسا نی رلود ییئاوا

 یدا رلم دآ لوغم هنن راقوذی دنک جد راالک هرکص تولوا دەم هللا عفد

 لکشم كمر دشربا لا هلغا وا تکل# قارا تیالو سلدنا ادعام ندرلنوب

 ندنسالبتسا و رهق كنهی-اص هب وما نالوا هدسا دنا یان ندنغیدل وا

 هرزوا لساکتو لفافت « دکلملاوحا یجدرلنوب هرکص نکلرلیداوا نیما

 هلبا یرثعا ضي وفت هالکو لهاحو لفاع ن دلاع لاوحا یروما ب وا وا
 هب واعم ن (نجرادبع)  یسادتا كرلتا ر دنلک ضارقنا هن راتلود

 هناوخد هب رقم دالب بولوا کا ن ناور ن كالا دع نی ماشه نا

 ه دنغارط قشم د ه دنس هنس چ وا نوا زوب ر دشعلوا بیقلتو د لخاد ءاثب



 بم هار کم )

 (یسن اث دلج دا كنس هجرت یح 1 ےک رات یاب ےک
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 هرتف ىج درد

 یاکح نم
 لید

 ّت 1 8:

 هرتف یا

 دییمخ ندنسل اعا یعورف نان روغ

 یس هب لا صم

 یس هیب وبا ماش قشم د

 یس هی وبا بلح
E 

 یسهب ویا صج

 فیک نص>و کک

 نیبصنو اهرو نارح
 یولم هپ وا
 ییلام ارتا ندنسل اوم هب وا هدرمهم

 یرلکولع هسک ارج

 هناکر لوسر ون ندنعابتا هب ویا هدنع

 رد او م وچ
 ریشاه تاد اس ندنیمرح ءالو
 هبنسح"هداتفون هد هکم

 هشس> ءاتهم ون هد هثیدم
 ر
 هب ریکنج ل ولم
 راناخ ندندالوا لوت یرانآًغ لوغم
 یرلناخ یاتغج

 ید ال وا یبوح
 یراناخ نازقو ناخرتیباحو قاصق تشد
 یراناخمرق
 رلناخ ینابش هدمزراوخو هدرهاا ءاروام

 یرانآافاطخ ندندال وا لوت
 یراناخ با ناربا هدزب ریت

1۰1۹ 

۰-۹ 

11۰ 

110° 

114 

۱ 

 1؟؟

۳ 

1£ 

 هه

1۹ 

۷ 

TA 

1oo 

11۰ 

11۱ 

11 

T10 

111 

1Y 

1A 

 رد

AAA 

14° 

1۹۷ 

۷۰۹ 

۷۹ 

۷۹ 



 زقه وئن هیالک ساد رم ونب هد لح هرەق یعکبا

 یلاوحا قوس لآ هرقفیمج وا
 قارع هی ولس

 نامرک ةيقوجس
 ماش بوم
 مور هيف ويس

  هذافلباو قئراو ول دنعشن ادو ندنسلاعا یعورفهیةوجملش

 یتعوکح هیقیاصهدمورضرا
 رلکج وکنم هدناجنز را
 هیهاش نمرآ هدطالخا

 هیهاش نمرا *یلاوم
 رلکباتاهب رةنسفآ هدماشوهدلصوم

 ی راکیاتاراجت س

 ی رلکباتا سراف
 رلیهاثمز راوخ
 راپ اطخ هرق هدنامرک

 دسر اد الب هرفق یجدرد

 نوملمنوطبارعندنک ولم یصقا برغ  هرقفیم؛

۰ 

۰ 

o00 

9۷ 

۹ 

۷۵ 

۰۷۷۲ 

۰۷۸ 

5۷۸۹ 

ON: 

oA\ 

OoAf 

oAV 

OVA 

o۸۹ 

 تاقبط ندا روهظ هدربصع ىجا هکیشاوطسداس ند سداس رطس

 هیولع نودحوم ند هدماصم هدب رع هرقف یجنرب

 نویصفح هدسنوت ندنعورف كودح وم

 یرلک اح سلبارطو هب رحو هراوز
 یماکح ناتسر وا هرقف یجنکیا

 هب ولضف ناکبانا هدکر زب ناتسرول
 هب دشرخ ناکباتا هدکجوکر ول

 4 اکحروغ هرفف یججوا

 ی اکح ناسیم اب ندن ا روغ

 یسلاوم ناروغهدنایلعو لباکو هنرغ
 یسلاوم نا روغ نالوا هددنه

0۹° 

۹۳ 

o14 

۹0 

۹۷ 

O۹۸ 

1۰° 

0 

1۰۳ 

tt 



 AFA هب ولع كولم هد هم اعو هکم یبچوا

 هدافصو رمضیحا یب ءافرش هد هکم

 1۹ ر
 1۳۰ ندم اک “رار نوي اف لولم  یجئدرد

 1۳۱ یروهظ كن ویمط اف هدب رغم
 1۳۸ یک ولمرصم

 40۶ . نیببلک ءارماو یعورف نویبطاف هد هیلعیص

 2۷ هدر دهم ییاهنص سادا و

 2۷ یوم هقناط یباهنص داج ون هدهباح وب

 ۰:۸ هلع اعسا هتطار ندئع ورف هيطاف

 ٩۷۷  هزاسویعاصوت هدنعو یر هقرف هلیع امسا
 یسهفناط هطعارق هرفف یب

 فئاوط نالوا هدرص ییج درد نەپ هدعدارنرق عبار رطس

 8 دایزونهدناجرج هرقف یجنر
 4V هب وب لآ هدهلید هر 2 |

 4۸۶ ندیاتئطلس هدب رعقارعندنعورف هوب لآ
 هر وب لآ هدسرافو هدمګ قارع
 0۰1 رانغون وه و:سح ندنعابا

 0۳ هب وک اکو ناولخ

 1 هل>دیزونب و هپ وک اک ناکب ات
 00 هدواررالسونب ند هیلی د هدناج ابر زآو مراط هرقف یجیچوا

 ce را لرون هدهبنیمراو نارا رقفیجتدرد
 ۰.۸ هیئسح یاسومون ندننالو هکم هرقفیعسب

 ۹ یلاوحا اراضنویراناقاش ناتسکرت "  هرقف بجا
 4\0 هیدرک ناو موش هدرکب راد :هرذف ىج دب

 ه۵ نییبقع بیسوتب هدلصوم ..هرقفینزکس
 هجاهنصنوطبارم هک نیمملولمهدشکار مو ساملجس  ةالوغورف

 هدرمعع یعشب هک ییئاوط ساخ نرف سهاخرطس

 OR هر ولعدوجون هدسادنا هرعق یکنرب



 ۳۳۵ نادج نیلولم نالوا هدلصوم

 oY نادج وغ نال وا هد.اح

 ۳۷. نادج ین ع ورد

 ۳۷/۱ ہی هيشخا یولمیصم هرقف یجئدب
 ۳۷۰ یادوس قارعو ناتسزوخ هرەف یی زکس

 ۳۷۷ نیب دب رب۶ايمهآ

 ۳۸1 نیهاشوهدحاط:ندنعورفنویدرب لذ

 ۳۸ یورف نیهاشون

 ۳۹۰  تاقبط ندیا روهظ هّمْسب ندنعو رفهیسابعو هب ومآ
 هدنسل وا هيام كمالسا میراث یئاوط لوا نرق وا رطس

 ۳۹۱ یولم ناب ورو ليج هدنالیک هرقف یجنرب

 ۳۹۸ سواک ونب ندیا تموکح هدنتنالو رو

 4۰۰ هیدنوابهدناردن ژامو ناتسربط هرقف ىکا

 4 هبدنو اب عورف لذ

 تلا

 یولم ( ترغوط ) ترهاطهدیرفع هرّقف یجنرب

 ۸ س انکم ونب و متسر ونب
 ٤۰۸ راردمونب یکولمهس املج هدب رغم هرقفینکیآ

 سیرد اون ندنس هفناط هنانزهداصقا برغم هرتف عج وا

 ۹ ابط ابطوتب یر ًادیم هللا --
 هدشلایرصع یفئاوط ثاانرق

akقد  
 1۱ رلبنسح لمآ

 t\o راثیسح هدب راس

 1۱۷ هبولعع ورف ند هلاد لذ

 ۱۸ یولمناتسعسو ناسارخ هرتف یمکیا
 21۹ ناب راقص لولم

 ۳ ناتسحس هب راقص
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 دقي . یسیقب لوارطسندنمبوا حول كلانوزج
 ۳۷ یفالخ كسابع دالوا ی نو نام ۱ ۸ یورف سادنا كولم  لبذ ا 4 هی وما لوله 4 ن 1

 ۳۷ دیس اهر وا هدقارع 9 ات
 ۱۹۹ یسافلخ هیابعنالواهدرصع, هرقف یکی ۱

 ر ن ۰۳ هیفرفالاوحا لئاواو هیسابعععورف ا
 QE te بلغاو

x ۳۳۹ یساما هلاعص 5  

 25 ۷ حاج وتب رمز ایا و ق_ 7 ter دابز ون ندو 3 ۴ لیذ ۷ ۷
 FY ئاوا رهاط ون ۳ E ارخ ر یا 0

LEN۳۳ رهاط یتب كولم 1 و  

 4 E ی دناسارخ رندر 91 2 ناب رهاطحورف ٠ لیذ ۳
 Cfo kk 4 ناماحوت 9 ۳

 ۱ ناب و یراهاشنامرک ن دنع ورف نایئام اس لیذ ۱ ۹
 ۰ ۲٩۳ یکولم یایلاونو یلاوحا ۱

 تل یرلهاش ناتسجرغ
 ۲۷۰ نوعیرف بن یرلهاش ناجرج

 ۳۷ یولم ا هدمزراوخ ۱

 دن  روعصیسوت ون هدناسارخ ۹
 ۳۷ نیکت بلا 5 هل رغ

 ۴۷ یوتفولاوحاهنرغوناتسابا
 TYA هینیکتکم نابوئرغ ناتو

 ها ی الوو ی اوحارصم رقف یخ

 ۳۹ نولوط نب ولم ۱

 ۹ r يل اوا بل و وا و

 زد ۳

۳9 

7 ۳ 
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